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Polish Version (English version below) 

Jak zaktualizować USB-Smart’a/Twister Access KEY 

UWAGA: Aby zaktualizować klucz USB Access Key do obsługi tel. Motorola i Samsung 

najpierw należy zaktualizować go do USB-Smart’a 

• Pobierz "Maintenance Tool " z supportu producenta pod adresem http://usb-smart.com

• Podłącz klucz który chcesz zaktualizować 

• Naciśnij  "Update Dongle Smartcard" 

• Poczekaj aż wskażnik postępu przejdzie do 100% 

• Powinieneś zobaczyć odblokowane funkcje jak na poniższym ryskunu 

 

• Teraz jeżeli chcesz dokonać aktualizacji Motoroli naciśnij klawisz "Request Activation 

Motorola Feature"  
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• Jeżeli chcesz dokonać aktualizacji Samsung naciśnij klawisz "Request Activation Samsung 

Feature" 

 

• Wyślij odczytane przez klucz pliki do nas wraz z numerem zamówienia lub faktury (nie edytuj pliku)  

• Po otrzymaniu pliku aktywacyjnego od nas kliknij "Read Dongle Settings" 
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• Naciśnij "Process Activation file" 

 

• Wybierz plik, który otrzymałeś od nas: 

• Jeżeli była to Motorola otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej 
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• Jeżeli była to aktywacja opr. Samsunga otrzymasz komunikat jak na obrazku poniżej 

 

• Możesz zaczać korzystać z pakietu Cyclone Usb-Smart 
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English Version 

How To upgrade your USB-Smart/USB Access Key 

NOTE: For upgrade USB Access Key to support Motorola or Samsung phones (or both) 

you must first upgrade it to USB-Smart 

• Download the "Maintenance Tool " from Support area at http://usb-smart.com 

• Connect the dongle you want to upgrade  

• Press the "Update Dongle Smartcard" 

• Wait until tool go to 100% 

• Now you've something like this 

 

• Now, if you need to make active the Motorola tool, Click on "Request Activation 

Motorola Feature"  
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• If Samsung is needed, click on "Request Activation Samsung Feature" 

 

• Send the generated file(s) tous along with order ID (don't edit readed files) 

• after you receive back, Press "Read Dongle Settings" 
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• Now click on "Process Activation file" 

 

• Select File that reseller sent back to you, and then you will have: 

• Motorola Activation 
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• Samsung Activation 

 

• Now You've an upgraded, working and Cyclone Usb-Smart 

 


