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Adapter TMA Evolution PRO

TMA Evolution to najnowsza wersja adaptera TMA z kablami PRO i z wbudowanym układem sterującym zasilaniem w

odróżnieniu od starej wersji. Adapter ten ma na celu pomóc użytkownikom, którzy mają problemy z wprowadzeniem telefonu

w Local Mode za pomocą kabli JAF, UFS lub MT-Box/GTI.

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 "miga" po podłączeniu kabla i próbie

włączenia.

 Możliwości:

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

odpowiedniej korekcji rezystancji na linii BSI przy korzystaniu z MT-Boxa (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4.7K; 5.1K,

6.8K, 7.5K, 10K)

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

rezystancji na linii BSI przy korzystaniu z JAFA/UFSa (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4.7K; 5.1K, 6.8K, 7.5K, 10K)

Uwaga: Adapter posiada gniazdo RJ48 10-pinowe, co w teorii pozwala na korzystanie z kabli RJ48 10-pin i RJ45

8-pin. W praktyce jednak przy korzystaniu z kabli RJ45 8-pinowych zachodzi zjawisko odginania się 2 skrajnych

pinów, dlatego później może pojawić się problem przy używaniu kabli 10-pinowych. Z tego powodu zalecamy

korzystanie wyłącznie z kabli jednego rodzaju (10-pin lub 8-pin).

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 oraz Rj45 8 pin do obsługi telefonów wymagająych TX2 line oraz VPP do MT-Boxa

oraz typowych kabli UFS/JAF
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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.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/adapter-tma-evolution-pro-p1604
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