
Odczyt informacji za pomocą Cyclone Box

1. Uruchom Cyclone Box 1.0.0.11540 lub wyższą wersje programu
2. Wybierz "Nokia Tool" i naciśnij klawisz "Read Info"
3. Wybierz zakładkę "Security" lub "Simlocks"
4. Naciśnij klawisz "Read LBF Data" i zapisz plik do przeliczenia kodu
5. Udaj się na stronę http://www.axnet.pl/sl3/ i wypełnij formularz
6. Po przeliczeniu danych przez serwer kody otrzymasz na podany w formularzu e-mail

Uwaga:
1) Za brak kodu liczonego dla telefonu który ma uszkodzony obszar SECURITY i SIMLOCK (tj. SECURITY 
TEST FAILED oraz SIMLOCK TEST FAILED) nie
ponosimy odpowiedzialnosci. Przed wysłaniem pliku do przeliczenia zalecane jest u1ycie opcji SELF TEST. 
W przypadku nadesłanych błednych danych
operacje zakonczy sie nieznalezieniem kodu
2) Przed wysłaniem danych prosimy równie1 sprawdzic licznik kodów - je1eli masz zablokowany licznik 
kodów z klawiatury bedziesz musiał wpisac kody
po Fbus lub USB
3) Nie ma mo1liwosci obliczenia kodu 20-cyfrowego (np. X3-02, C2-01) - prosimy odczytac boxem ilosc cyfr 
w kodzie przed wysłaniem pliku.
4) Sprawdz siec na jaka zablokowany jest telefon - aktualnie nie ma mo1liwosci odblokowania telefonów z 
sieci Telcel (kody zostana wygenerowane ale
telefon ich nie przyjmie). Kod sieci 33402 - Telcel Mexico (Simlock Key 3340201549764300).

How to read LBF data by Cyclone Box

1. Run Cyclone Box 1.0.0.11540 or higher
2. Choose "Nokia Tool" and press "Read Info"
3. Choose "Security" or "Simlocks" tab
4. Press "Read LBF Data" and save readed file
5. Fill data in form at http://www.axnet.pl/sl3/
6. After server will finish job you will recive codes to your e-mail given in form.

NOTES
1) Please check SECURITY TEST and SIMLOCK TEST using SELF TEST option. In case if You do not 
check it and code will not be found - we are not
responsible.
2) Please check 'simlock status' to verify code counter (if there is no 3/3 and 10/10). If it is locked then You 
cannot enter code manualy (3 tries). There
are also 10 tries to enter code via FBUS cable.
3). It is NOT possible to calculate 20-digits code (for example X3-02, C2-01), so please kindly check it also.
4) Telcel phones does NOT accept any level NCK codes. However, you can BF it and get correct unlock 
codes. But phone will not accept it. Please check
if yoru phone are nof from provider 33402 - Telcel Mexico (Simlock Key 3340201549764300) before sending 
to us data for LBF. No refunds will be given.


