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MFC Dongle

MFC Dongle pozwala uzyskać hasło użytkownika dla iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C (V7.1.1 / V7.1.2) oraz HTC i Samsung Android
(V4.3 +). MFC Dongle nie wymaga resetowania urządzenia, dzięki temu unikniesz usunięcia danych z telefonu oraz
przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych. MFC Dongle przechowuje dane urządzenia i pozwala uzyskać hasło w
bardzo łatwy sposób.
Blokada ekranu hasłem jest bardzo dobrym środkiem bezpieczeństwa w twoim telefonie. Jeśli jednak zapomnisz ten kod,
jedynym rozwiązaniem jest zresetowanie urządzenia, które usunie wszystkie dane i przywróci urządzenie do ustawień
fabrycznych. Od teraz nie ma takiej potrzeby, ponieważ MFC Dongle z łatwością odzyska utracone hasło bez potrzeby
usunięcia jakichkolwiek danych.
UWAGA: JEŚLI W IPHONIE USTAWIONA JEST OPCJA WYMAZYWANIA TELEFONU PO 10 BŁĘDNYCH PRÓBACH
WPISANIA KODU PIN, DANE NA TELEFONIE ZOSTANĄ USUNIĘTE!

Obsługiwane modele Apple:

iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5S
iPhone 5C
iPad
Mac Book
Samsungi oraz HTC działające na Androidzie

Obsługiwane modele Samsung:

Telefony Samsung z system Android - wersje: 4.3+

Obsługiwane modele HTC:

Telefony HTC z systemem Android - wersje: 4.3+

Wideo obrazujące działanie:

Metody odblokowania dla poszczególnych wersji systemu:

Samsung - Android 4.3+ (testowane na samsung Galaxy 5)
Wymaga wersji 1.0.3 lub nowszej
MFC dongle będzie sprawdzał po 5 kodów z przerwa co 30 sekund
Łączny czas sprawdzenia wszystkich kombinacji dla 4 cyfrowego PINu (40 sekund/5 kodów) to 22 godziny aby, w niektórych
telefonach czas między wprowadzaniem kodu wzrasta do 10 sekund a więc odstęp między wprowadzaniem kolejnych kodów
musi być ustawiony na 10000ms (10 sekund) w tym wypadku czas potrzebny na odblokowanie to 44 godziny. Odstępy
czasowe między kodami można regulować i dostosować do swoich potrzeb.
Procedura podłączenia:
- podłącz czujnik światła do najciemniejszego miejsca na ekranie
- podłącz MFC Dongle
- zaczekaj na odblokowanie (zazwyczaj MFC Dongle sam zaczyna się jeśli znajdzie kod PIN)
- podłącz MFC do komputera i naciśnij odczytaj "Read" w oprogramowaniu MFC dongle w celu odczytania kodu
HTC - Android 4.3+ (testowanie na HTC One)
MFC dongle będzie sprawdzał po 5 kodów z przerwa co 30 sekund
Łączny czas sprawdzenia wszystkich kombinacji dla 4 cyfrowego PINu (40 sekund/5 kodów) to 22 godziny.
Procedura podłączenia:
- podłącz czujnik światła do najciemniejszego miejsca na ekranie
- podłącz MFC Dongle
- zaczekaj na odblokowanie (zazwyczaj MFC dongle sam zatrzyma się jeśli znajdzie kod PIN)
- podłącz MFC do komputera i naciśnij odczytaj "Read" w oprogramowaniu MFC dongle w celu odczytania kodu
iPhone wersja iOS 7.1.1
MFC dongle będzie sprawdzał 1 kod z przerwa co 5 sekund, maksymalny czas dla sprawdzenia 4 cyfrowego kodu PIN to 13,5
godz.
Procedura podłączenia:
- zaktualizuj MFC Dongle używając Update 1 - iOS 7.1.1
- wprowadź odpowiednie ustawienia w programie (odstępy w milisekundach 5000 dla iOS 7.1.1) 5sekund/kod
- podłącz sensor w puste miejsce (niebieskie)
- włóż kartę sim do telefonu
- zadzwoń na telefon
- dobierz telefon i przejdź do Kontaktów
- kiedy będzie wymagany kod odblokowujący podłącz MFC Dongle
- jeśli otrzymasz informacje "urządzenie nie obsługiwanie" kliknij OK. Kolejna taka wiadomość może pokazać się po pierwszej
minucie, należy wtedy wcisnąć przycisk OK., w przeciwnym wypadku mogą być pominięte kody podczas wyświetlania tej
wiadomości.
- kiedy MFC Dongle trafi na odpowiedni kod ekran przejdzie w zakładkę kontaktów, co wyzwoli sensor i zatrzyma proces.
- podłącz MFC do komputera i naciśnij odczytaj "Read" w oprogramowaniu MFC dongle w celu odczytania kodu.
iPhone wersja iOS 7.1.2 (Metoda Auto)
Wymaga wersji 1.0.3 lub nowszej
- Update dla wersji 7.1.2 automatycznie rozpocznie procedure odnajdywania kodu bez udziału użytkownika.
- podłącz MFC dongle do telefonu a rozpocznie się odblokowywanie
- sensor musi być podłączony, po odnalezieniu kodu zostaje zatrzymany cały proces. - najlepiej umieścić sensor w lewym
górnym rogu, gdzie po odblokowaniu zostaje wyświetlona ikona wiadomości.
- funkcja odstępu czasowego między kolejnymi kodami musi być ustawiona na co najmniej 4500ms.
iPhone wersja iOS 7.1.2 Manualna metoda (gdy telefon jest zablokowany)
- ten update pozwoli na odblokowanie telefonu nawet jeśli telefon jest zablokowany bo zbyt wielu próbach wprowadzania
błędnego kodu.
- funkcja odstępu czasowego między kolejnymi kodami musi być ustawiona na co najmniej 4300 ms (4.3 sekundy).
- podłącz sensor do górnego prawego rogu telefonu
- przejdź do zablokowanego okna w telefonie i podłącz MFC Dongle i zaczekaj 5 sekund
- przesuń palcem aby wejść do okna połączenia alarmowego
- MFC automatycznie rozpozna przesuniecie palcem i spróbuje wprowadzić kolejny kod, następnie telefon powróci do
wcześniejszego okna, aby kontynuować przesuń palcem kolejny raz aby przejść do połączenia alarmowego i tak do czasu aż
telefon zostanie odblokowany.
FAQ:

Jak podłączyć czujnik światła:

5V =>5V
GND => GND
OUT => P2
Jak pobrać najnowszą wersje MFC ?
Należy zalogować się na stronie www.mfcbox.com
Przejść do zakładki "Download"
Pobrać MFCDL tool
Otworzyć MFCDL.exe i nacisnąć Start aby pobrać najnowszą wersje
Dlaczego nie mogę pobrać?
Najpierw należy zarejestrować się na stronie www.mfcbox.com oraz podać poprawny adres e-mail w celu weryfikacji konta,
na e-mail zostanie wysłany Token aktywujący
Gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, można będzie zalogować się na stronie.
Następnie należy przejść do zakładki "Mange Membership", i kliknąć "Active Membership", wtedy otrzymasz pełny dostęp do
oprogramowania.
Aby zainstalować Update drive należy podłączyć MFC Dongle do komputera w trybie BOOT MODE.

Użyj czerwonego kabla z zestawu łącząc pin P0 z GND.
Pobierz program MFCDL_2.0.exe Client Server aby wgrać najnowsze oprogramowanie.
Uruchom MFCDL_2.0.exe
Wybierz odpowiedni update i kliknij Next zostanie pobranie oprogramowanie do katalogu mfc-dongle

Uruchomienie oprogramowania oraz odczyt Serial Number do rejestracji
Podłącz MFC Dongle do PC
uruchom oprogramowanie MFC_1.0.8.exe lub wyższe (nowsze)
Wybierz jakikolwiek update (Operation) i zaznacz checkbox update, kliknij Read, zostanie odczytany Serial Number oraz
jednocześnie MC Dongle zostanie zaprogramowany i będzie gotowy do użycia.

Podczas procesu wyczerpała się bateria?
Nie ma potrzeby odczytywania kodu od początku MFC Dongle zapamiętał ostatni wprowadzany kod i od tego momentu będzie
kontynuował prace na ponownie naładowanym telefonie.
Jak sprawdzić z jaka wersja oprogramowania iOS jest na telefonie przed użyciem MFC Dongle?
Pobierz "iRecoveryWin32"
Zainstaluj iTunes na komputerze
uruchom urządzenie w trybie recovery (musi być tryb recovery nie DFU Mode)
Z linii poleceń wpisz:
iRecovery –s
Odszukaj na liście wersje oprogramowania: iBoot List

Zestaw zawiera:
- Klucz MFC Dongle z przewodem USB OTG - 1 szt
- Sensor Adaptor - 1 szt.
- Zestaw 2 kabli (dla iPhone 4 i dla iPhone 5)
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