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Adapter ATF V2 4w1 JTAG / EMMC / ISP / MMC Card

Adapter EMMC ATF V2 4w1 to udoskonalony adapter V2 przeznaczony dla ATF Box, ATF Lightning oraz ATF Nitro, który

posiada 4 różne funkcje do pracy poprzez JTAG, EMMC, ISP, MMC CARD, używając oprogramowania ATF.

Funkcje:

1. Slot kart pamięci

Pozwala na odczytanie hasła z karty pamięci za pomocą oprogramowania ATF

2. Złącze dla JTAG Molex

Pozwala na podłączenie Molexów na taśmach takich, jak w GPG EASY JIGS 30w1

3. Odczyt i zapis po JTAG oraz ISP

Bezpośrednie lutowanie do test pointów JTAG telefonu (wszystkie sygnały opisane są na PCB) lub w IPS TP (tj. w elementy na

płycie głównej bez wylutowania układu eMMC)

4.Odczyt i zapis do układu eMMC

Złącze do adapterów dla układów eMMC do bezpośredniego programowania

Właściwości wersji V2:

Przełącznik rezystancji

ON - silne podciągnięcie rezystancji stosowane przy eMMC CMD i DATA (odpowiednio linia niebieska i zielona),

przydatne w telefonach, które wymagają zasilania VccQ i Vcc (Samsung, HTC, itp.) ustawienie to poprawia stabilność

połączenia.

OFF - podciąganie rezystancji zostanie wyłączone, zwykle stosowanie w telefonach Nokia Lumia, które nie wymagają

VccQ i Vcc

Przełącznik napięcia
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3.3V - większość nowych i starych kart Micro SD jest kompatybilne z tym napięciem

1.8V - napięcie dla przyszłych niskonapięciowych kart Micro SD

Zworka EMMC

[Tylko do użytku z eMMC]

NC - drugi ZEGAR (CLOCK) nie będzie używany do komunikacji eMMC

CLK2 - drugi ZEGAR (CLOCK) będzie używany do komunikacji eMMC

Jeśli adapter będzie używany do połączeń innych niż EMMC czyli poprzez JTAG lub karta Micro SD, zworka musi

być ustawiona w pozycji NC. CLK2 nie jest wymagane dla większości układów eMMC, ustawienie zworki w

pozycji CLK2 da mocniejszy sygnał na zegarze CLK (linia czerwona) poprawiając komunikację z układem eMMC.

Wraz za adapterem otrzymasz dodatkowy zestaw do demontażu telefonów Nokia:

Kompatybilność:

ATF Box

ATF Lightning

ATF Nitro

Zestaw zawiera:

1 x adapter ATF V2 4w1 dla ATF Box

1 x Zestaw kolorowych przewodów dla JTAG

3 x wstążkowe kable FPC

1 x konektor Lumia 510 / 610

1 x Złącze Molex Lumia 610/510 (nie wszystkie telefony 610/510 posiadają to złącze na płycie)

2 x Płytki BGA PCB

1 x Zestaw do demontażu telefonów Nokia

- 1 x Plastikowe narzędzie do podważania

- 1 x Śrubokręt do Nokia

- 2 x Plastikowe otwieraki

- 1 x Przyssawka
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.
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