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 خط پاواسًویک 4ي3ي2های  وصب دستگاٌ مًزیک پشت خط ريی گًشیراهىمای 
 

 گًشی مدل KX-T3282 

قطع  Q232 قطع شًد. )درست چسبیدٌ ب1625ٍ( Q232 ) يپایٍ يسط805DS( Q234 ) مسیز بیه پایٍ يسط

 . شًد.( یل سيج خزيجی مًسیل ديطزف مسیز قطع شدٌ لحیم شًد

قطع  Q132 قطع شًد. )درست چسبیدٌ ب1625ٍ( Q132 ) ي پایٍ يسط805DS( Q134 ) مسیز بیه پایٍ يسط

 .شًد(. يسيج دیگزخزيجی مًسیل طزفیه مسیزقطع شدٌ لحیم شًد

 

 گًشی مدل KX-T3281 شاپه  

ديطزف  قطع شًد يسيج دیگز J124 خًد جامپز یا ي Q28 (A1626) يپایٍ يسط تزاوشیستًرJ124 مسیز بیه جامپز

 .مسیز قطع شدٌ لحیم شًد

مسیز قطع شدٌ  قطع شًد يیل سيج ديطزفQ27 (C3631) يپایٍ يسط تزاوشیستًرC17 مسیز بیه پایٍ مىفی خاسن

 .لحیم شًد

 

 گًشی مدل KX-T3281 مالسی  

قطع شدٌ لحیم  با مدار قطع يیل سيج خزيجی مًسیل پشت خط ديطزف مسیزQ26 مسیز بیه پایٍ يسط تزاوشیستًر

مًسیل پشت خط ديطزف مسیز  با مدار قطع يیل سيج خزيجیQ28 شًد. َمچىیه مسیز بیه پایٍ يسط تزاوشیستًر

 .قطع شدٌ لحیم شًد

 

 گًشی مدل KX-T2378 

ینی اس ایه  را اسمدارخارج مزدٌ، َز سيج خزيجی مًسیل پشت خط را بجایR562 يR512 اَمی 33 َای مقايمت

 . مقايمتُا لحیم ومایید

 

 گًشی مدل KX-T3155 

يات )واروجی، سفید 25. اَمR29 ) 39 يR11 سیل پشت خط را ديطزف ینی اس مقايمتُایَزسيج خزيجی دستگاٌ مً

 .لحیم ومًدٌ يسپس مقامتُای فًق اس مدار خارج میگزدد ((، سیاٌ
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  گًشی مدل KX-T3155 پاوافًن  

مًسیل پشت  را اسمدارخارج مزدٌ، َز سيج خزيجیR213 ريی بزدك يسیز دممٍ َا( يR113) اَمی011 مقايمتُای

 . خط را بجای ینی اس ایه مقايمتُا لحیم ومایید

 

 گًشی مدل KX-TS27 

 )واروجی، يات 025اَم،33).لحیم می شًدR34 يR33 َز سيج خزيجی مًسیل پشت خط ديطزف ینی اس مقايمتُای

 .َای فًق اس مدار خارج می شًود قايمتسپس م ي سیاٌ(( واروجی،

 

 گًشی مدل KX-TS27 

 .شًد سزی می َا اَم دييات میباشد ،َز سيج خزيجی مًسیل پشت خط باینی اس ایه مقايمت391 دارای دي مقايمت

 

 گًشی مدل KX-TS3176 

باال يپاییه  قطع يسيج دیگزQ9)1884( قطع يیل سيج باال يپاییه آن لحیم شًد . پایٍ يسطQ1 )1625( پایٍ يسط

 .آن لحیم شًد

 

 گًشی مدل KX-TS3186 

ا با ینی اس ر اَم دييات میباشد،َزسيج خزيجی مًسیل پشت خط390 گًشی سٍ خط : ایه گًشی دارای سٍ مقايمت

 . ایه مقايمتُا سزی ومایید

مزبًط بٍ خط سٍ  R62 مزبًط بٍ خط دي ي مقايمتR53 مزبًط بٍ خط یل ،مقايمتR44 تًجٍ داشتٍ باشید مقايمت

 .میباشد

 

 گًشی مدل KX-TS400 

باینی اس  َز سيج خزيجی مًسیل پشت خط را اَم دي يات میباشد .390 گًشی چُار خط : دارای چُار مقايمت

 .مقايمتُا سزی ومایید

 

 گًشی استًك ديخط آلمان  

رادر وظز  (اَمی151سیز ومزٌ گیز، َشت عدد مقايمت قزار دارد،اس سمت راست مقايمتُای ديم يششم )مقايمتُای 

 .ط ديطزف ینی اس ایه دي مقايمت لحیم شًدبگیزید. َز سيج خزيجی مًسیل پشت خ
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 گًشی GENERAL چهار خط 

مًسیل پشت  باشد. َز سيج خزيجی میR104 ،R204 ،R304 ،R404 اَم دي يات بٍ شمار20ٌ دارای چُار مقايمت

 . خط را باینی اس مقايمتُا سزی ومایید

 

 پارالل ومًدن مًزیک 

تغذیٍ مینىىد را  رامٍ اسدي خط شُزی مشتزك3282 يیا3281 یا3250 بامابل مشی ديسيج میتًان تمام گًشی َای

مزد  باید دقت ي شًود يصل می با یل دستگاٌ آيای اوتظار تغذیٍ ومًد.در ایه صًرت چُار وقطٍ اس تمام گًشیُا بٍ َم

 .يصل شًدD بDٍ يC بC ، Bٍ بB ، Aٍ بAٍ مٍ
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