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• GSM-taajuusalueet:  900 / 1800MHz
• Yhteensopiva kaikkien GSM-operaattorien kanssa
• SIM-korttipaikka
• 2x FXS-puhelinlinjaa:  Faksiportti ja puhelinportti (RJ-11)
• Vaihdettava antenni:  3dBm / 5m johto (SMA-liitin)
• 6x LED-merkkivaloa:  Power, Act, Fax, GSM-signal (3x)
• Soitonestot, Caller ID
• Seinäkiinnitettävä
• Suomenkieliset käyttöohjeet
• Ulkoinen virtalähde:  12VDC
• Käyttölämpötila-alue: 0°C...45°C
• EAN-viivakoodi:   6419532664033

THINK TIT-300 on GSM-yhdyskäytävä, johon voidaan kyt-
keä tavallinen faksilaite. Kytketyllä faksilla voidaan lähettää ja 
vastaanottaa fakseja, aivan kuten se olisi kytketty tavalliseen 
puhelinlinjaan! 

Laite on varustettu SIM-korttipaikalla ja siinä on kaksi puhe-
linporttia (RJ-11): 1x tavalliselle faksilaitteelle ja toinen muille 
puhelinlaitteille. Laitteen puhelinportit toimivat kuten perin-
teinen puhelinlinja. Kun luuri nostetaan ylös, kuuluu puhelin-
verkon tuttu valintaääni ja numerovalinta voidaan suorittaa. 
Sisääntulevat faksipuhelut ohjautuvat laitteen faksi-porttiin ja 
muut äänipuhelut ohjautuvat laitteen puhelinporttiin

THINK TIT-300 yhdyskäytävää voidaan käyttää lankalinjan 
korvaajana kaikissa niissä kohteissa, missä GSM-verkon pal-
velut on saatavilla. Erityisen hyvin laite soveltuu yrityksille, 
jotka ovat siirtyneet käyttämään virtuaalisia GSM-vaihdepal-
veluita ja vanha faksilaite tarvitsee liittää puhelinverkkoon.

Myös PK-yrittäjälle THINK TIT-300 tarjoaa monipuolisen pu-
helinratkaisun. Yhdyskäytävän avulla yhdellä SIM-kortilla 
saadaan hoidettua yrityksen äänipuhelut sekä faksiliikenne!

FAX over GSM muistilista

Yhä useammassa yrityksessä ollaan siirrytty perinteisestä puhelinvaihdetekniikasta (PSTN) langattomaan GSM-vaih-
depalveluihin sekä VoIP-puhelinjärjestelmiin. Uudet järjestelmät tarjoavat yrityksille joustavuutta, tehokkuutta ja 
kustannussäästöä, mutta poistuvien puhelinlinjojen myötä tuovat myös uusia haasteita vanhojen puhelinverkkoon 
kytkettävien laitteiden osalta, kuten faksit ja muut puhelinlaitteet.

Tähän mennessä faksilaitteen käyttämiseen on aina vaadittu perinteinen kiinteän lankaverkon puhelinlinja. Faksin 
lähettäminen on kuitenkin mahdollista myös GSM-verkossa, jolloin perinteistä puhelinlinjaa ei enää tarvita.

Faksin lähetys ja vastaanotto GSM-verkossa on tekninen asia 
ja siihen liittyy tiettyjä tekniikan määrämiä lainalaisuuksia. 
Nämä asiat tulee ottaa huomioon käyttöönottovaiheessa, jot-
ta faksien lähetys- ja vastaanottovarmuus olisi paras mah-
dollinen:

• SIM-kortilla tulee olla faksi-palvelut aktivoituna (oma faksinumero)
• Faksilaitteen maksiminopeus tulee määritellä 9600bit/s
• Faksilaitteen ECM-virheenkorjaus tulee poistaa päältä
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