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Adapter EasyConnect do kabli JAF/UFS/Mt-Box 2w1

Adapter EasyConnect do kabli JAF/UFS/Mt-Box 2w1 to uniwersalny adapter mający na celu pomóc użytkownikom,

którzy mają problemy z wprowadzeniem telefonu w Local Mode za pomocą kabli JAF, UFS lub MT-Box. Adapter jest

uniwersalny - czyli nie ma znaczenia czy posiadasz MT-Box/GTi czy też JAF/UFS - dzięki temu, że posiada podwójne gniazdo

Rj45 ( 8 pin dla JAF/UFS) oraz Rj48 (10 pin dla GTi/MT-Box) i kable 10 i 8 pinowe nie ma problemu z wprowadzeniem

telefonu w Local Mode, co jest częstym przypadkiem przy fabrycznych kablach.

Zastosowanie:

Umożliwia wprowadzenie telefonu w Local Mode, jeżeli na istniejącym kablu telefon się normalnie włącza zamiast przejść w

Local mode. Adapter nie będzie funkcjonował poprawnie, jeżeli telefon po podłączeniu kabla i próbie włączenia "miga".

Możliwości:

- możliwość pracy na oryginalnych kablach GTI/MT-Box 10 pin i poprawne wejście telefonu w Local Mode przy zastosowaniu

odpowiedniej korekcji rezystancji na szynie BSI (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4.7K; 5.1K, 6.8K, 7.5K, 10K)

- możliwość pracy na kablach JAF 7 pin i UFS oraz poprawne wejście telefonu w Local Mode przy zastosowaniu odpowiedniej

korekcji rezystancji na szynie BSI (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4.7K; 5.1K, 6.8K, 7.5K, 10K)

Sepcyfikacja:

- gniazdo DIP switch do zmiany rezystacji na BSI w zakresach:

* 0,0K

* 2,2K

* 3,3K

* 4.7K

* 5.1K

* 6.8K

* 7.5K

* 10K

- gniazdo Rj48 10 pin i kabel Rj48 10 pin do obsługi telefonów wymagających TX2 line oraz VPP (nie uszkadza gniazda w

MTBoxie !!!)

- gniazdo Rj45 8 pin i kabel 8 pin do obsługi typowych kabli UFS/JAF

Typowe schematy połączeń adaptera EasyConnect:

Kabel GTI z błędną wartościa rezystora podłączany bezpośrednio do Boxa po zastosowaniu adaptera

EasyConnect

Kabel UFS/JAF z błędną wartościa rezystora podłączany poprzez adapter MT-Box po zastosowaniu adaptera

EasyConnect

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/adapter-easyconnect-do-kabli-jaf-ufs-mt-p1528


Kabel UFS/JAF z błędną wartościa rezystora podłączany do JAF'a po zastosowaniu adaptera EasyConnect

Kabel UFS/JAF z błędną wartościa rezystora podłączany do UFS'a po zastosowaniu adaptera EasyConnect

Komplet zawiera:

- adapter EasyConnect 2w1

 

Kompatybilne urządzenia:

Advance Turbo Flasher ATF NITRO z aktywacją ATF Network

Cyclone Key

JAF Box bez pkey

MXBox HTI Thunder Full
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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