MFW - 7010 / 8010 / 9050

Front Loading Washing Machine
Unique Manual

راهنمای ماشین لباسشویی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکات مهم ایمنی

جریان برق استفاده شود.

برای جلوگیری از هر گونه آسیب دیدگی ،

 -7از تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه

خطر بروز آتش سوزی  ،شوک الکتریکی

توسط افراد غیرمتخصص جدا خودداری

راهنمای زیر را به دقت خوانده و نکات

فرمایید.

ایمنی ذکر شده را رعایت فرمایید:

 -8از باال رفتن از دستگاه یا پا گذاشتن

 -1در صورت آسیب دیدگی دوشاخه

روی دستگاه جدا خودداری فرمایید.

دستگاه حتما با متخصصین شرکت تماس

 -9از تکیه دادن به دستگاه در حال کارجدا

گرفته ویا به کمک یک متخصص نسبت به

خودداری فرمایید.

تعویض دوشاخه اقدام فرمایید.

 -10از باز کردن در دستگاه در حال کار

 -2از اتصال یا خارج نمودن دوشاخه

جدا خودداری فرمایید.

برق دستگاه از پریز با دستهای مرطوب

 -11از قرار دادن هرگونه دستگاه گرمازا و

جدا خودداری فرمایید.

قابل اشتعال درون دستگاه جدا خودداری

 -3از کشیدن سیم برق دستگاه برای

فرمایید.

خارج کردن دوشاخه از پریز خودداری

 -12هرگز اجازه ندهید تا کودکان برای

فرمایید.

بازی از روی دستگاه یا درون دستگاه

 -4از سالمت شلنگ خرطومی ورودی

استفاده کنند و در همه حال هنگام

آب دستگاه اطمینان حاصل کرده و در

استفاده از دستگاه مراقب کودکانی که در

صورت مشاهده هرگونه خرابی نسبت به

اطراف دستگاه حضور دارند باشید.

تعویض فوری آن اقدام فرمایید.

 -13از پرکردن دستگاه با لوازم اضافی

 -5در صورت امکان از سه شاخه برق

خانه و قرار دادن دستگاه در معرض نور

مخصوص و مجهز به (ارت) سیم اتصال

مسقیم خورشید جدا خودداری فرمایید.

به زمین استفاده فرمایید.

 -14از قرار دادن دستگاه در مکان مرطوب

 -6برای استفاده از دستگاه از فیوز 16

و نمدار خودداری فرمایید.

آمپر یا فیوز های مجهز به قطع خودکار

 -15هنگام تمیز کردن دستگاه دقت
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فرمایید که دوشاخه برق دستگاه را از

 -19استفاده افراد ناتوان و معلول و کم

پریز جدا کرده و از شستشوی دستگاه

ذهن از این دستگاه ممنوع می باشد و

با آب خودداری فرمایید .برای تمیزکردن

فقط با حضور فردی آشنا به مسایل

دستگاه می توانید از یک دستمال نخی و

ایمنی امکان پذیر می باشد .

نرم مرطوب استفاده فرمایید.

 -20حتما در هنگام استفاده از دستگاه

 -16مواد شوینده را از دسترس اطفال

مراقب کودکانی که در اطراف دستگاه

دور نگهدارید.

حضور دارند باشید .

 -17از شستشوی البسه آغشته به مواد

راهنمای نصب

سوختی نظیربنزین  ،گازوییل  ،نفت ،تینر

قبل از استفاده از دستگاه حتما نکاتی که

و  ...در دستگاه جدا خودداری فرمایید

در دفترچه راهنمای دستگاه ذکر شده

زیرا بخار متصاعد از البسه ممکن است

است را به دقت مطالعه و رعایت نمایید و

باعث بروز انفجار و آتش سوزی گردد.

با خاطری آسوده از امکانات این دستگاه

 -18در صورت مشاهده نشت آب از

که برای شما مصرف کننده عزیز تعبیه

دستگاه سریعا با متخصصین شرکت

شده است استفاده فرمایید.

تماس گرفته تا نسبت به تعمیر دستگاه
اقدام الزم انجام گیرد .

باز نمودن بسته بندی دستگاه
بسته بندی دستگاه را باز کرده و حتما
صفحه کنترل

اهرم آزادسازی
محفظه مخصوص مواد شوینده

درب دستگاه
دوشاخه برق
شلنگ خرطومی خروج آب
گردونه شستشوی البسه
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از سالمت بدنه دستگاه بعد از حمل و

 -7از قرار دادن دستگاه در مکانی که

نقل به منزل اطمینان حاصل فرمایید  .در

گازهای مشتعل شونده وجود دارد جدا

صورت مشاهده هرگونه آسیب دیدگی

خودداری فرمایید.

حتما متخصصین شرکت را در جریان
قرار دهید .

قطعات فرسوده
قطعات فرسوده دستگاه زباله نیست !

نصب قطعات

هر دستگاهی باالخره روزی غیرمستعمل

 -1انتخاب مکان مناسب برای دستگاه

خواهد شد ! هنگام غیر مستعمل شدن

از اهمیت بسیاری برخوردار است .دقت

دستگاه  ،سیم برق دستگاه را بریده واز

فرمایید تا مکانی تخت و ثابت را برای

آن جدا کنید  .قفل درب محفظه شستشو

قرارگیری دستگاه انتخاب فرمایید.

را نیز جدا کنید تا کسی یا چیزی درون

 -2مکان قرارگیری دستگاه باید از فضای

دستگاه محبوس نگردد .تمامی قطعات

باز و مناسب برای بازشدن کامل درب

مصرفی این دستگاه قابل بازیافت بوده و

دستگاه برخوردار باشد.

برای طبیعت مضر نمی باشد.

 -3از قراردادن دستگاه درمکانی که درجه

بست های مخصوص حمل و نقل

حرارت ان زیر صفردرجه است خودداری

هنگامی که برای نخستین بار از دستگاه

فرمایید.

استفاده می فرمایید نسبت به بازنمودن

 -4از قرار دادن دستگاه در کنار وسایل

بست های مخصوص حمل و نقل دستگاه

تولیدکننده حرارت نظیر اجاق گاز ،

مطابق شکل زیر اقدام فرمایید .

آبگرمکن و  ...جدا خودداری فرمایید.
 -5دقت نمایید تا هرگز سیم برق دستگاه
در زیر دستگاه یا در معرض فشار قرار
نگیرد.
 -6از قرار دادن دستگاه در مکان مرطوب

 -برای این کار می توانید از پیچ گوشتی

نظیر حمام جدا خودداری فرمایید.

یا ابزار مناسب استفاده فرمایید.
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 -پس از باز شدن بست آن را کامال از محل

محل قرار گیری اطمینان حاصل فرمایید

قرارگیری خارج کنید .

 -پس از اطمینان از ثابت بودن دستگاه

 -پس از خارج کردن هرچهارعدد بست

طبق شکل زیر می توانید دستگاه را در

محل بست را با پوشش مخصوص

محل قرارگیری تراز کنید.

بپوشایند .
 -بست ها را برای استفاده مجدد در

پائین

زمانی که قصد حمل و جابجایی دستگاه
باال

را دارید در محلی مناسب نگهداری

اتصال شلنگ های ورودی

فرمایید.
 -حتما هر چهار پیچ مخصوص تراز را

شلنگ های خرطومی ورودی آب دستگاه

با دقت تنظیم کنید تا از لرزش دستگاه

را طبق شکل راهنما نصب کنید.

جلوگیری شود.

محل نصب و قرارگیری دستگاه
برای جلوگیری از لرزش و تولید صدای
دستگاه حتما آن را در محلی تخت و ثابت

 -فشار آب نباید بیش از حد باشد .

قرار دهید .

 هنگام اتصال نباید از درزگیر یا نوارتفلون  ،خمیر  ،چسب و  ...استفاده کنید
چون موجب آسیب دیدگی ورودی خواهد
شد .
 پس از نصب شلنگ های خرطومیورودی به شیر آب سرد و گرم طبق شکل

 -برای این کار طبق شکل باال دست ها

زیر آن را باز کرده و از عدم نشت آب از

را روی گوشه های دستگاه قرار داده و

شلنگها اطمینان حاصل فرمایید.

فشار دهید و از ثابت بودن دستگاه در
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راهنمای تصویری اتصال شلنگ های ورودی آب
رزین

 -1پیچ تنظیم بست را کمی
باز کنید.

اتصال فوقانی
پیچ تنظیم

 -4شلنگ را در محل به میزان
مناسب فشار دهید تا به محل
اتصال محکم وصل شود.

اتصال میانی

 -2اتصال فوقانی را به سمت
باال فشار دهید تا با شیر آب
سرد چفت شود .سپس اتصال
میانی را بپیچانید.
 -3شلنگ خرطومی را به
اتصال میانی وصل کرده
و صفحه فلزی را به سمت
پائین فشار دهید.

رزین
اتصال فوقانی

اتصال میانی

اتصال فوقانی
صفحه فلزی
پوشاننده

 -5از شیر آبی که به صورت افقی قراردارد
استفاده کنید.

-6پس از پایان مرحله اتصال خرطومی ولوازم به دستگاه،
شیر آب را باز کنید تا از عدم نشت آب از شلنگ وبست
اطمینان حاصل نمائید.

شلنگ خرطومی
آب

اتصال شلنگ تخلیه آب

سانتی متری و حداکثر یک متری زمین

برای اطمینان از تخلیه آب از دستگاه ،

قرار داشته باشد  .از کشیدگی شلنگ

شلنگ خرطومی باید حداقل در اراتفاع 60

تخلیه آب جلوگیری کنید.

محفظه آب تخلیه شده

اتصال شلنگ تخلیه آب

نگهدارنده
شلنگ ها
تسمه

قبل از استفاده از دستگاه

استفاده در منزل تولید شده است .

نکات کاربردی:

 -2از این دستگاه فقط برای شستشوی

 -1این ماشین لباسشویی فقط برای

البسه ای استفاده نمایید که قابلیت
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شستشو با ماشین لباسشویی بر روی
اتیکت آنها قید شده است.

مواد شوینده:
طبق شکل عمل کنید.

 -3برای شستشو حتما از مواد شوینده
مناسب برای ماشین های لباسشویی که
درب آنها از جلو باز میشود استفاده
فرمایید.

استفاده اولیه:
هنگامیکه برای اولین بارقصد شستشوی
البسه را با ماشین لباسشویی دارید ابتدا

شوینده مخصوص پیش
از شستشوی اولیه

شوینده افزودنی

مواد شوینده اصلی

از کلید  SELF CLEANاستفاده نمایید.

از مواد شوینده مناسب که کمتر کف کرده

این کار محفظه شستشوی البسه را تمیز

و قابلیت پاک کنندگی بیشتری دارند

کرده و آماده استفاده می نماید.

استفاده نمایید این کار به افزایش عمر

 -1برای این کار ابتدا دکمه  POWERرا

مفید ماشین لباسشویی کمک می کند .

فشار دهید.

میزان استفاده از مواد شوینده بستگی به

 -2شیر آب را باز کنید .

سختی و دمای آب دارد.

 -3برنامه دستگاه را بر روی SELF

از شستشوی همزمان لباس های سفید و

 CLEANقرار دهید .

رنگی با هم جدا خودداری کنید .

 -4پس از اضافه کردن مواد شوینده کلید
 START/PAUSEرا فشار دهید .
 -5بعد از انجام این مرحله دقت فرمایید
که محفظه پراز بخار آب داغ بوده و قبل از
باز کردن درب کمی صبر کرده و از پایین
آمدن دمای آب محفظه اطمینان حاصل
کنید .
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صفحه کنترل
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5

4

3

2

1

برای شستشوی البسه می توانید دمای

ECO -1

آب را تنظیم کنید با فشار دادن این دکمه

برای تنظیم قدرت شستشوی البسه این

میتوانید دمای مناسب برای شستشو را

کلید را فشار دهید.

تنظیم نمایید.
SPEED SELECT -6

RINSE -2

برای شستشوی البسه می توانید سرعت
تعداد مراحل شستشوی

شستشو را تنظیم نمایید با فشار دادن

البسه این کلید را می توانید به تعداد

این دکمه می توانید سرعت مناسب برای

دفعاتی که مایلید البسه شستشو شوند

شستشوی البسه را تنظیم نمایید.

فشار دهید.

PROGRAMME SELECT -7

SOAK -3

براساس نوع شستشوی البسه می توانید

برای شستشوی البسه خیلی کثیف می

با فشار دادن این دکمه نحوه شستشو را

توانید این دکمه را فشار دهید.

برنامه ریزی نمایید.

WATER LEVEL -4

START / PAUSE -8

با فشار دادن این دکمه میزان آبی را که

این دکمه دو نوع عملکرد دارد در عملکرد

برای شستشوی السه مورد نیاز است

اولیه شما می توانید پس از تنظیم برنامه

تنظیم کنید.

شستشو درب ماشین را بسته و برای

TEMP SELECT -5

شروع برنامه شستشو این کلید را فشار

برای تنظیم

8

دهید .

 -4دکمه  POWERرا فشار دهید.

عملکرد دوم این دکمه نیز برای توقف

 -5برنامه مورد نظر را برای شستشو

عملیات شستشو است .

تنظیم کنید.

POWER -9

 -6عملکرد مناسب برای شستشو را

برای روشن نمودن دستگاه باید این کلید

تعیین کنید ( .سرعت و دمای مناسب )

را فشار دهید.

 -7دکمه  STARTرا فشار دهید.

تنظیم برنامه شستشو

نکته:
صفحه کلید بر اساس مدل های گوناگون

 -1دکمه  POWERرا فشار دهید.

دستگاه متفاوت بوده و برای هر مدل

 -2برنامه مورد نظر برای شستشو را

صفحه کلید اختصاصی طراحی و تعبیه

انتخاب نمایید.

شده است .

 -3دما و سرعت مناسب برای شستشو را

مراحل عمومی شستشو

انتخاب نمایید.

 -1ابتدا مواد شوینده را در محفظه

 -4دکمه  START / PAUSEرا فشار

مخصوص بریزید.

دهید.

 -2شیر آب را باز کنید.

دستگاه با بوق پایان شستشو را اعالم

 -3دوشاخه برق دستگاه را به پریز برق

میکند .ماشین لباسشویی را خاموش کنید

متصل کنید.

صفحه کنترل

محفظه مواد شوینده

و دقت نمایید که از باز کردن درب دستگاه
هنگام روشن بودن ماشین جدا خودداری
نمایید .پس از پایان شستشو ابتدا دو

گردونه
شستشو

درب فیلتر

دقیقه صبر کرده سپس قفل درب ماشین
لباسشویی را باز کنید.

بورد سرویس
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جدول برنامه شستشو
موادشوینده ونرم کننده

مدل پیشنهادی
شستشو

زمان

حداکثر سرعت
دمای
گردش
شستشو

برنامه

ظرفیت
شستشو

محلول ضدعفونی کننده

سفید کننده

نرم کننده

1200

البسه معمولی

103

Standard

6.5

O

l

O

90

البسه نه چندان کثیف

28

Quick wash

3.2

X

l

O

40

1200

82

Synthetics

3.2

O

l

O

60

900

البسه طرح دار

Jeans

6.5

O

l

O

90

1200

البسه نازک

95

Silk

3.0

X

l

O

40

600

البسه ابریشمی

45

Underwear

3.2

O

l

O

90

1200

البسه زیر وکوچک

94

Wool

3.0

X

l

O

40

600

البسه پشمی

80

Soilling

6.5

O

l

O

60

1200

البسه خیس

72

Kidswear

6.5

O

l

O

90

1200

البسه کودکان

71

Color

6.5

O

l

O

40

1200

البسه رنگی

56

Summer

6.5

O

l

O

40

900

البسه نازک تابستانی

52

Night

6.5

O

l

O

90

600

البسه معمولی

85

Self-clean

-

X

l

X

90

600

شستشوی محفظه

68

Wash

6.5

O

l

X

90

-

شستشوبا آب

32

Rinse & Spin

-

X

X

O

-

1200

شستشوبا آب

26

Spin

-

X

X

X

-

1200

چرخش البسه
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عالمت دایره سفید( )Oنشانگر این است

استفاده از مواد شوینده است که در

که شما می توانید از مواد شوینده یا نرم

صورت عدم استفاده باعث شستشوی

کننده استفاده کنید .

نامناسب البسه خواهد شد .

عالمت دایره سیاه ( )lنشانگر لزوم

عالمت ضربدر ( )Xنشانگر عدم استفاده
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از مواد شوینده و نرم کننده است و شما

فشار دهید تا باز شود.

مجاز به استفاده از مواد شوینده و نرم
کننده نیستید.
Self clean
این برنامه با افزایش دمای آب درون

 -3درب محفظه فیلتر را طبق شکل به

محفظه باعث شستشوی محفظه البسه

سمت چپ بچرخانید ولی کامال آن را

می شود.

خارج نکنید.

Power off memory
این کلید باعث می شود اگر برنامه
شستشوی شما به علت قطع برق یا
خاموش شدن دستگاه متوقف شود
دوباره با وصل برق برنامه شستشو
ادامه پیدا می کند .
Night wash

 -4با قرار دادن ظرفی در زیر دستگاه آب

با استفاده از این برنامه می توانید در

داخل محفظه را کامال تخلیه کنید.

صورتی که شبانه قصد شستشوی البسه

 -5فیلتر را خارج کرده کامال آن را تمیز

را دارید صدای بوق های دستگاه را قطع

کنید .

کرده و دستگاه با کاهش سرعت چرخش

 -6در پایان فیلتر را در جای خود قرار

باعث کاهش سروصدای شستشو خواهد

داده درب محفظه را ببندید .

ضد انجماد

شد .

نگهداری از دستگاه
نظافت پمپ تخلیه آب

در صورتی که به خاطر دمای زیر صفر
درجه دستگاه دچار انجماد گردید از

 -1سیم برق دستگاه را از پریز جدا کنید.

دستورالعمل زیر پیروی کنید.

 -2بست درب فیلتر را به سمت پایین

 -1سیم برق دستگاه را از پریز جدا کنید.
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 -2با استفاده از دستمالی که قبال در آب

 -6ورودی را در حالت روشن قرار دهید

گرم قرار داده شده است خروجی آب را از

و دقت کنید آب نشتی نداشته باشد .در

حالت انجماد خارج کنید.

صورتی که نشتی آب مشاهده کردید دقت

 -3لوله خرطومی را در آب گرم قرار دهید

کنید تا فیلتر درست در جای خود قرار

تا از حالت انجماد خارج شود.

گرفته باشد.

 -4کمی آب گرم در داخل محفظه ریخته و
ده دقیقه صبر کنید.
 -5پس از اینکه از کارکرد صحیح لوله
خرطومی و خروجی آب مطمئن شدید
می توانید در صورتی که دمای محیط در
حالت عادی قرار داشته باشد از دستگاه
استفاده کنید .

نظافت دستگاه

نظافت بخش ورودی آب و فیلتر

 -1از محلول آب گرم و صابون برای

این کار باید حداقل سالی یک بار انجام

نظافت دستگاه استفاده کنید و تحت هیچ

گیرد.

عنوان از مواد شیمیایی و شوینده اسیدی

 -1ورودی آب را در حالت خاموش قرار

استفاده نکنید.

دهید .

 -2بعد از نظافت حتما با استفاده از یک

 -2محفظه ورودی را بازکرده و فیلتر را

دستمال نرم دستگاه را خشک کنید.

خارج کنید.

 -3هرگزازبخارشوی برای نظافت دستگاه

 -3با استفاده از یک برس فیلتر را کامال

استفاده نکنید.

تمیز کنید.
 -4فیلتر را در جای خود قرار دهید.
 -5درب ورودی را محکم در جای خود
ببندید.
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راهنمای رفع عیوب دستگاه
راه حل

عیب

 -1درب دستگاه باید کامال بسته باشد.
دستگاه کار نمی کند

 -2از اتصال صحیح دوشاخه به پریز مطمئن شوید.
 -3مطمئن شوید کلید  start / pauseرا درست فشار داده اید.

چکه کردن آب
ماشین عملیات چرخش را انجام
نمی دهد

ورودی آب و خرطومی را چک کنید .

برنامه ریزی دستگاه را مجددا انجام دهید.

 -1بنا به دالیل امنیتی هنگام آغاز برنامه شستشو درب ماشین باز نخواهد شد.
در باز نمی شود

 -2دستگاه را خاموش کنید و دو دقیقه صبرکنید تا مکانیسم قفل خودکار از کار
افتاده و در باز شود.

عدم مشاهده آب از دریچه
رسوب مواد شوینده در محفظه

آب به آهستگی و سختی وارد
ماشین می شود یا اصال وارد
ماشین نمی شود
تخلیه آب به کندی صورت گرفته
یا انجام نمی شود

نگران نباشید ! آب در سطح پایینی محفظه قرار داشته و شما قادر به مشاهده
آب نیستید.
محفظه مخصوص مواد شوینده را شسته و کامال خشک کنید.
 -1احتمال کاهش فشار آب وجود دارد می توانید از شیر آب دیگری استفاده
کنید.
 -2هنگام پر نمودن ماشین حتی االمکان از دیگرشیرهای آب منزل استفاده
نکنید.
 -1محفظه خروجی را تمیز کنید.
 -2ارتفاع لوله خروجی از سطح زمین نباید بیشتر از یک متر باشد.
 -1دستور العمل نصب دستگاه را به دقت مطالعه کنید و نکات ذکر شده را به

سر و صدای زیاد دستگاه

دقت رعایت کنید.
 -2دقت کنید که سطح زیرین ماشین لباسشویی تخت و ثابت باشد.
 -3برنامه شستشو را متوقف کرده و دوباره برنامه ریزی نمایید.
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راه حل

عیب
کف کردن بیش از حد دستگاه
ماشین قبل از به پایان رسیدن
برنامه شستشو متوقف می شود

پس از خارج شدن کامل آب پمپ
سر و صدا می کند
گردش ماشین برای لحظاتی
متوقف می شود

 -1از مواد شوینده مناسب با کف کمتر و قدرت شویندگی بیشتراستفاده کنید .
 -2میزان مواد شوینده موجود در محفظه را کاهش دهید.
 -1اشکال در ورود آب به مخزن می باشد.
 -2برق دستگاه را چک کنید.
علیرغم خروج آب مقدار کمی آب درون دستگاه و محفظه خروجی باقی مانده
است برای همین پمپ کار کرده و با فشار هوا سعی می کند آب درون محفظه را
کامال خالی کند این سر و صدای پمپ طبیعی است.
دلیل این کار افزایش کف درون ماشین است که در این حالت ماشین با پمپاژ آب
درون محفظه و توقف موقت عملکرد دستگاه را بهینه سازی می کند.

راهنمای کدهای خطا
زمانی که دستگاه از کار افتاده و چراغ دستگاه چشمک می زند شما می توانید با استفاده
از کدهای خطا به رفع عیب دستگاه بپردازید.

کد

علت احتمالی

راه حل

E01

اشکال در ورودی آب

 -1چک کنید خرطومی آب گره نخورده یا دچار پیچ خوردگی
نشده باشد.
 -2از فشار مناسب آب منزل مطمئن شوید.
 -3چک کنید کلید ورود آب در حالت خاموش قرار نداشته باشد.

E04

اشکال در خروجی آب

 -1دقت کنید پمپ خروجی فعال باشد.
 -2فاصله لوله خرطومی خروجی از زمین نباید کمتر از 60
سانتی متر باشد.

E05

باز بودن درب ماشین لباسشویی

E00

خطای نامعلوم
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 -1درب ماشین لباسشویی را چک کنید که در موقع بسته شدن
گیر نکرده باشد.
 -3درب را محکم بسته تا قفل شود.
با بخش پشتیبانی و تعمیرات شرکت تماس بگیرید.

راهنمای صفحه نمایش کریستالی ( ال سی دی )

قبل از شستشو

گردش وشستشو

رطوبت لباس

قفل درب

شستشو

قفل کودک

خشک کن

زمان برنامه

گردش

زمان باقیمانده

اضافه نمودن البسه

سطح آب
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مشخصات فنی دستگاه
مشخصات

MFW - 9050

MFW - 8010

MFW - 7010

ابعاد

595.535.845mm

595.535.845mm

595.470.845mm

ولتاژ مجاز

AC 220~240V/50Hz

فشار آب مجاز

(0.03-1.0)Mpa

میزان آب مصرفی

<60L

ظرفیت شستشو

9

8

7

وزن خالص

64

64

60

وزن ناخالص

66

66

62

حداکثر توان

2150W

سرعت گردش

1200Rev/min

میزان صدا (نویز شستشو)

(A-weighted) 58 dB

میزان صدا (نویز گردش)

(A-weighted) 72 dB

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی ،مجتمع تجاری اداری پردیس ،طبقه دوم ،شماره 16
تلفن 8:و 33509531-33517757فاکس33509980 :
سامانه پیام کوتاهservice@megamax.ir 9821 33509988:
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