
لطفًا پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده  

و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

DV-5590PM 

DVD 

دفترچه راهنمای

دستگاه پخش         



 
خطر شوك الكتریكی

باز نكنید

اخطار

هشدار پیرامون سیم برق 

در مورد اکثر وسایل الكترونیكی توصیه می شود هر وسیله را به یك 

پریز مستقل متصل کنید. 

هر وسیله الكترونیكی را به یك پریز مستقل که هیچ انشعاب و سه 

راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید. 

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید.

به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نكنید چرا که باعث خرابی و 

و شل شدن آنها می شود همچنین سیم های طوالنی، ترك خورده یا 

آسیب دیده موجب بروز خطر می شود. وجود هر یك از موارد فوق 

منجر به آتش سوزی یا شوك الكتریكی می شود. هر چند وقت یكبار

 سیم وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود عالئم خرابی 

آن را از برق بكشید و دیگر آن وسیله را استفاده نكنید و تعویض 

سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمائید.

نگذارید که سیم های برق پیچیده، تاشده و در مسیر زیر پا و الی در

در قرار بگیرد. 

 توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم

وسایل مبذول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بكشید. 

هنگام نصب دستگاه از اینكه دو شاخه در دسترس است اطمینان

 حاصل کنید.

اخطار: به منظور کاهش شوك الكتریكی از باز کردن قاب 

(یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری 

برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات

بسپارید.

عالمت صاعقه با نوك پیكان در داخل مثلث متساوی

االضالع هشداری است به کاربر مبنی بر وجود ولتاژ

خطرناك در داخل که ممكن است باعث شوك الكتریكی

افراد شود.

عالمت توجه در داخل مثلث متساوی االضالع آگاه کردن

کاربر از وجود نكات مهم ایمنی و نگهداری است که به

همراه محصول ارایه شده است.

هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوك الكتریكی

این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

هشدار: از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد

مشابه خودداری کنید.

هشدار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می کند.

برای اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفا دفترچه راهنما 

را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید. 

جهت حفظ و نگهداری دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی به غیر از آنچه در اینجا

ذکر شده است ممكن است منجر به  تشعشع خطرناك شود.

جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه 

خودداری نمایید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل 

رویت خواهد بود. به آن نگاه نكنید. 

هشدار: این دستگاه را در مكان های بسته نظیر کتابخانه و موارد

مشابه نصب نكنید.

اخطار: روزنه های هوا را مسدود نكنید. دستگاه را مطابق

دستورالعمل های سازنده نصب کنید.

روزنه های روی بدنه برای اطمینان از عملكرد صحیح دستگاه 

و جلوگیری از حرارت بیش از حد است.

هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، مبل، قالیچه یا

سایر سطوح مشابه روزنه را مسدود نكنید. این دستگاه را نباید

در کتابخانه و کمد قرار دهید مگر آنكه تهویه توصیه شده از 

سوی سازنده تامین شود.

اطالعات ایمنی

شروع به کار

1

شروع به کار
2



این دستگاه مجهز به باتری یا انباره ( اکوموالتور) قابل تعویض 

است. 

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه

با معكوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای

جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سالمتی انسان

یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در 

ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر

زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت

محل قرار دهید.

از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از

حد خودداری کنید.

اخطار: این دستگاه نباید در معرض آب (چكه کردن یا پاشیدن)

قرار گیرد. همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان

بر روی دستگاه خودداری کنید.

این دستگاه با فن آوری حفاظت از کپی رایت تولید شده است.

شرکت مایكروویژن دارای حق استفاده از این فن آوری است،

و صرفاً برای استفاده در منزل یا سایر اماکن محدود در نظر

گرفته شده است. هرگونه دخل و تصرف در این فن آوری 

ممنوع است.

طبق قوانین کپی رایت ایاالت متحده و سایر کشورها استفاده، 

پخش، ضبط، توزیع و اصالح برنامه های تلویزیونی، نوارهای

ویدئویی ، دی وی دی، دیسك و سایر موارد منجر به ایجاد

جرایم قابل پیگرد می شود.

نكاتی پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورندگان

1

3شروع به کار
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لطفاً جعبه و مواد بسته بندی اصلی را نگهداری کنید.

در هنگام اسباب کشی به منظور محافظت بیشتر، دستگاه

را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگهدارید.

برای تمیز کردن دستگاه پخش از پارچه نرم و خشك 

استفاده کنید. در صورت کثیف بودن از پارچه ای که

کمی به مواد شوینده مالیم آغشته شده استفاده کنید. 

از حالل های قوی چون الكل، بنزین، تینر استفاده نكنید

چون به سطح بیرونی دستگاه آسیب می رسانند.

این دستگاه از فن آوری باالیی برخوردار بوده و در

صورتی که قطعات درایو دیسك و لنز آن کثیف و کهنه 

شوند تصویر بی کیفیت خواهد شد. برای جزئیات بیشتر

به نزدیك ترین مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.

پس از پخش، دیسك را در قاب خود نگهدارید. دیسك را

در معرض نور مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی قرار نداده

و هرگز آن را در ماشین پارك شده در زیر آفتاب رها نكنید.

طرف قابل پخش دیسك را لمس نكنید.

برای گرفتن دیسك آن را از لبه ها بگیرید به طوری که

انگشتان تان با آن تماس پیدا نكند.

از چسباندن نوار چسب یا کاغذ برروی دیسك خودداری

نمایید.

نكاتی پیرامون دیسك ها

نكاتی پیرامون دستگاه
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5فهرست

2

3

4

5

6

اطالعات ایمنی

مقدمه

- عالئم به کار رفته در این دفترچه

- متعلقات

- درباره نمایش عالمت

- کد منطقه ای

- دیسك های قابل پخش

- سازگاری فایل

پانل جلو

پانل پشت

دستگاه کنترل از راه دور

2         اتصاالت

اتصال به تلویزیون

- اتصال کابل تصویر / صدا

- اتصال کابل تصویر کامپوننت

- اتصال کابل 

- تنظیم وضوح

اتصال به آمپلی فایر

- اتصال کابل صدا

- اتصال کابل کوآکسیال (صدای دیجیتال)

- اتصال کابل

3         تنظیم سیستم

تنظیمات

- انجام تنظیمات

- منوی {زبان}

- منوی {صدا}

- منوی {تصویر}

- منوی {قفل}

- منوی {سایر موارد}

4          عملكرد

- نمایش روی صفحه

پخش کلی

- پخش دیسك

- پخش یك فایل

- عملكرد کلی

پخش پیشرفته

- فیلم

- موسیقی

- عكس

5          عیب یابی

عیب یابی

6          ضمیمه

فهرست کد منطقه

فهرست کد زبان

مشخصات فنی

عالئم تجاری و امتیازها

1         شروع به کار

فهرست

2
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15

15
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16

16

16

17

18

19

20

21

22

22
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13
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13

13

14

14
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عالئم به کار رفته در این دفترچه

قسمتی که دارای یكی از عالمت های زیر باشد فقط

در مورد دیسك نشان داده شده با عالمت کاربرد دارد.

درباره نمایش عالمت 

ممكن است در هنگام کارکرد عالمت      برروی صفحه تلویزیون نمایان

شود.

این عالمت بدان معناست که عملكرد نشان داده شده در این دفترچه در 

مورد برخی دیسك ها امكان پذیر نیست.

مقدمه

فایل های موسیقی داخل        
 / دیسك

/ دیسك USBفایل های عكس داخل 

USB

USBفایل های فیلم داخل        / دیسك

دیسك های صوتی

دیسك صوتی

دیسك های                 که حاوی فایل های 

فیلم، موسیقی، عناوین صوتی یا عكس باشد.

CD-R/RW

CD-R/RW

DVD±R 

DVD±R 

VR 

- حالت ویدئویی و دیسك هایی که انتهای شان

بسته شده است.

- همچنین دیسك های دوالیه پشتیبانی می شود.

- دیسك های               که حاوی فایل های

فیلم، موسیقی یا عكس باشد.

- فقط حالت      ، حالت ویدئویی که انتهایش

بسته شده باشد.

دیسك های فیلم که قابل خریداری و کرایه

هستند.

- دیسك های               که حاوی فایل های

فیلم، موسیقی یا عكس باشد.

- حالت ویدئویی و دیسك هایی که انتهای شان

بسته شده است.

- دیسك های               که حاوی فایل های

فیلم، موسیقی یا عكس باشد.

DVD-VIDEO

DVD-RW

DVD-RW

DVD+RW

DVD+RW

دیسك های قابل پخش

متعلقات 

    کابل تصویر/صدا (1)

باتری (1)                   

  دستگاه کنترل (1)

توجه

برای آن که دیسك ها با دستگاه های پخش سازگار 

باشند، هنگام فرمت دیسك های قابل رایت مجدد، گزینه

[Mastered]فرمت دیسك را در حالت  تنظیم کنید.

Live Systemوقتی گزینه در حالت  باشد دیسك قادر

به پخش در دستگاه های پخش نخواهد بود.

Mastered/Live File System( : سیستم فرمت 

دیسك برای ویندوز ویستا)

تصویری، DVDDVD±R /RW

DVD 

کد منطقه ای
 این دستگاه دارای یك کد منطقه ای است که بر روی برچسب 

پشت دستگاه چاپ شده است. این دستگاه قادر به پخش 

ALLدیسك های        با مشخصات پشت دستگاه یا          است.

 DP542H  USB(               فقط :        )

 DP542H  USB(               فقط :        )

 DP542H  USB(               فقط :        )

2
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سازگاری فایل

به طور کلی 

پسوندهای موجود فایل :

45نام فایل محدود به  کاراکتر است.

بسته به اندازه و تعداد فایل ها، ممكن است خواندن

محتوای رسانه چند دقیقه ای به طول بانجامد.

600حداکثر فایل ها / پوشه : کمتر از  (تعداد کل فایل ها

و پوشه ها)

فرمت                                        :

فایل های تصویری

اندازه وضوح : 

720 ×  (عرض × ارتفاع) پیكسل576

زیرنویس قابل پخش :

فایل های صدا

48فرکانس نمونه : بین 8 تا  کیلو هرتز            بین

WMA 48 32(  تا  کیلو هرتز  (

320نرخ بیت : بین 8 تا  کیلو بیت در ثانیه 

( WMAبین  تا  کیلو بیت در ثانیه ( 192 32

USBنكاتی پیرامون دستگاه 

فایل های عكس

اندازه عكس: کمتر از 2 مگا توصیه می شود.

فایل های عكس پیشرفته و فشرده نشده پشتیبانی نمی شوند.

، آن را بیرون نكشید (پخش، USBدر هنگام کارکرد 

غیره) .

USBدستگاه  که هنگام اتصال به یك رایانه نیاز به

نصب برنامه دارد، پشتیبانی نمی شود.

: دستگاه  که از  نگارش USBدستگاه  USB USB

 و 2 پشتیبانی کند.1/1

فایل های فیلم، موسیقی و عكس قابل پخش هستند.

برای جزئیات بیشتر پیرامون هر فایل به صفحات

مربوطه مراجعه شوند.

توصیه می شود به منظور جلوگیری از نابودی

اطالعات به طور مرتب فایل پشتیبان تهیه کنید.

USB HUB, USBدر صورت استفاده از کابل بلند 

USB، دستگاه  چند کاره یا         ، دستگاه

قابل شناسایی نخواهد بود.

USBبرخی از دستگاه های  ممكن است با این

دستگاه کار نكنند.

دوربین دیجیتال و گوشی همراه پشتیبانی نمی شوند.

USBپورت  این دستگاه قابل اتصال به رایانه

نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه

ذخیره سازی اطالعات استفاده نمود.

“Dolby Digital”, 

“PCM”, “MP3”, “WMA”

(MP3/WMA/DivX)

فرمت صوتی قابل پخش:

)، بین  MP3فرکانس نمونه: بین 8 تا  کیلوهرتز ( 48

WMA 48 32(  تا  کیلوهرتز (
نرخ بیت                                  : 8 تا 320 کیلوبیت در 

( )، بین  تا  کیلوبیت در ثانیه ( WMAثانیه(  192 32 MP3

کمتر از 4 مگا بیت در ثانیه.

(MP 3)

(MP 3)

دستگاه های         با فرمت             یا

پشتیبانی می شوند.

FAT16FAT32 USB

“.avi”, “.mpg”, ”.mpeg”, 

“.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.jpeg”, 

CD-R/RW, DVD±R/RW ISO 9660+JOLIET

فرمت کدگذاری قابل پخش

“MP43”, “3IVX”, "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"

DP542H (                 فقط)

HDDUSB

شروع به کار

(WMA)
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ع بھ كار
شرو

1

2

3

4

ENTER

RETURN

DVD MENU

AUDIO

SUBTITLE

ANGLE

TITLE

PROGRAM

ZOOM

REPEAT

A-B

POWER

OPEN/CLOSE

CLEAR

SCAN

SKIP

PAUSE/STEP

PLAY

STOP

DISPLAY دستگاه کنترل از راه دور

: دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

: سینی دیسك را باز کرده و 

می بندد.

گزینه های شماره بندی شده را دکمه های اعداد : 

انتخاب کرده یا حروف را وارد می کند.

: شماره تراك را از فهرست برنامه حذف

می کند.

: جستجو رو به جلو یا رو به عقب

: به فصل/ تراك/ فایل بعدی یا قبلی

می رود.

: پخش را به طور موقت متوقف می کند.

: پخش را آغاز می کند.

: پخش را متوقف می کند.

: دستیابی به نمایش روی صفحه

: حرکت در منوها

: انتخاب منو را تایید می کند.

: برای بازگشت یا خروج از منو

این دکمه را فشار دهید.

: دستیابی به منوی دی وی دی یا 
خروج از آن

: زبان زیرنویس را انتخاب می کند.

: یك زبان صوتی یا کانال صوتی انتخاب
می کند.

: زاویه دوربین دی وی دی را در صورت

موجود بودن انتخاب می کند.

: دستیابی به منوی عنوان دیسك

: ورود به حالت ویرایش برنامه

: بزرگنمایی تصویر در حالت دیسك

: قسمت مورد نظر را بازپخش می کند.

: یك قسمت را تكرار می کند.

نصب باتری:
درپوش باتری واقع در پشت کنترل را درآورده و یك

)با انطباق صحیح AAA عدد باتری  (اندازه  R03

و     قرار دهید.

شماره کد برای کنترل تلویزیون

ضمن فشار دکمه              تلویزیون و نگهداشتن آن با

توجه به جدول زیردکمه های اعداد را برای وارد کردن 

کد سازنده تلویزیون، فشار دهید. سپس دکمه

را رها کنید.

(    )

(      )

(   )

(                 )

(                )

/   /   /

(    )

(      )

(      )

(      )

(      )

: دستیابی به منوی تنظیمات یا خروج از آن SETUP

1

2

3

4

(   )

(   )

دکمه های کنترل تلویزیون: میزان صدا، کانال،

منبع ورودی، را کنترل کرده و تلویزیون را روشن

یا خاموش می کند.

MARKER

SEARCH

RESOLUTION

: در هنگام پخش محل مورد نظر را عالمتگذاری 
می کند.

: منوی جستجوی عالمت را نشان می دهد.

: وضوح خروجی را برای جك

و

تنظیم می کند.

 HDMI 

 COMPONENT VIDEO OUT (Y P  P   )B R OUT 

: این دکمه کارآیی ندارد.

POWER 

LG1(Default), 2

Zenith1, 3, 4

GoldStar1, 2

Samsung6, 7

Sony8, 9

Hitachi4

POWER 

شماره کدکارخانه سازنده
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9شروع به کار

شروع به کار

سینی دیسك

(روشن/ خاموش)

درگاه

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

خروجی صدای دیجیتال (کواکسیال)سیم برق

خروجی صدا (چپ/ راست) خروجی تصویر

خروجی کامپوننت 

پانل جلو

 پانل پشت

صفحه نمایش

حس گر کنترل از راه دور

(پخش/ مكث)

1 2 3 4 5 6

1 2

3 4 5 6

(باز/ بستن)

/ I

542H(          فقط)

HDMIخروجی6



اتصاالت 10

2

ت
ال

صا
ات

اتصال به تلویزیون

اتصال کابل تصویر / صدا

VIDEO/AUDIO OUTبا استفاده از کابل تصویر جك 

برروی دستگاه را به جك 

تلویزیون متصل کنید.

فیش زرد برای تصویر و فیش های قرمز و سفید برای

بلندگوهای چپ / راست.

اتصال کابل تصویر کامپوننت

با استفاده از کابل تصویر کامپوننت جك های 

COMPONENT VIDEO OUTPUT(Y P  P  )
دستگاه را به جك های ورودی مربوطه برروی تلویزیون

Prمتصل کنید نظیر Y به رنگ سبز،  به رنگ آبی و  Pb

به رنگ قرمز.

شما باید کابل صدا را بین تلویزیون و دستگاه برقرار

کرده باشید.

کابل
تصویر/

صدا

پشت دستگاه
کابل

کامپوننت

 VIDEO/AUDIO IN

تلویزیون

پشت دستگاه

تلویزیون

B R



11اتصاالت

اطالعات تكمیلی پیرامون 

هنگام اتصال دستگاه سازگار           یا         از موارد زیر

اطمینان حاصل کنید :

- دستگاه                  و این دستگاه را خاموش کنید. سپس

30دستگاه                   را روشن کرده و  ثانیه صبر کنید،

سپس این دستگاه پخش را روشن کنید.

- ورودی تصویر دستگاه متصل شده را به طور صحیح برای

این دستگاه تنظیم کنید.

- دستگاه متصل شده باید با ورودی تصویر 

برخی از دستگاه های           یا        سازگار با

با این دستگاه سازگار هستند.

- تصویر دستگاه غیر           ممكن است به درستی نمایان 

نشود.

HDMI 

HDMI DVI

HDMI/DVI

HDMI/DVI

HDCP HDMI DVI

HDCP

اتصال کابل

(نوع    ، کابل پرسرعت           مجهز به اترنت)

جك                  این دستگاه را به جك                تلویزیون

 سازگار با کابل          متصل کنید.
 HDMI OUT  HDMI IN

HDMI 

AHDMI 

HDMI 

پشت دستگاه

کابل

HDMI 

COAXIAL

720x576i(480i), 720x576p(480p), 1280x720p, 

 1920x1080p 

480p

RESOLUTION 

 1080p full HD 

1080p 

 1080i 

تلویزیون

1920x1080i .یا                    سازگار باشد

- وضوح های                    و         (         ) وضوح های

مربوط به اسكن پیشرفته هستند.

 1080p, 720p  576p

تنظیم وضوح

شما می توانید با استفاده از دکمه 

وضوح را تغییر دهید.

این دستگاه قادر است تصویر 

ارائه کند که با اکثر تلویزیون های دارای کیفیت

بازار سازگار است. اگرچه تلویزیون های 

برخی از شرکت ها به انواع تصاویر                     

محدود هستند. چنانچه تلویزیون            نتواند

60تصاویر  هرتز را دریافت قادر به نمایش تصاویر

این دستگاه نخواهد بود.

برای وضوح                      و           در خروجی

کامپوننت / اسكن پیشرفته، فقط دیسك های فاقد عملكرد

کپی قابل پخش هستند. اگر دیسك دارای قابلیت

محافظت از کپی باشد با وضوح پخش خواهد شد.

با توجه به تلویزیون، برخی از تنظیمات وضوح ممكن

است منجر به عدم نمایش تصویر شود یا تصویر به

صورت غیرعادی نشان داده شود. در چنین مواقعی

دکمه                         را چندین بار فشار دهید تا 

تصویر دوباره نمایان شود.

تنظیم وضوح

شما می توانید با استفاده از دکمه 

وضوح را تغییر دهید.

این دستگاه قادر است تصویر 

ارائه کند که با اکثر تلویزیون های دارای کیفیت

بازار سازگار است. اگرچه تلویزیون های 

برخی از شرکت ها به انواع تصاویر                     

محدود هستند. چنانچه تلویزیون                  نتواند

60تصاویر  هرتز را دریافت قادر به نمایش تصاویر

این دستگاه نخواهد بود.

برای وضوح 

در خروجی کامپوننت / اسكن پیشرفته، فقط دیسك های

فاقد عملكرد کپی قابل پخش هستند. اگر دیسك

دارای قابلیت محافظت از کپی باشد با وضوح

پخش خواهد شد.

با توجه به تلویزیون، برخی از تنظیمات وضوح ممكن

است منجر به عدم نمایش تصویر شود یا تصویر به

صورت غیرعادی نشان داده شود. در چنین مواقعی

دکمه                       را چندین بار فشار دهید تا 

تصویر دوباره نمایان شود.

1080p 

1080p 

1080p 

 720p, 1080p 

RESOLUTION 
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اتصال به آمپلی فایر

اتصال کابل صدا

با استفاده از کابل صدا، خروجی صدای(چپ/ راست) دستگاه

2CH AUDIO INرا به جك   آمپلی فایر وصل کنید. رنگ های

سفید و قرمز باید به بلندگوهای چپ/ راست وصل شوند.

اتصال کابل کوآکسیال (صدای دیجیتال)

96چنانچه تلویزیون تان قادر به کار با فرکانس نمونه 

{.Sample Freq}کیلو هرتز نباشد در منوی تنظیمات گزینه 

{KHz 48}را در حالت  قرار دهید.

چنانچه تلویزیون تان مجهز به دکودر دالبی دیجیتال و 

{Dolby MPEGنیست، در منوی تنظیمات گزینه های 

{PCM} {MPEG} Digital}.و  را در حالت  قرار دهید 

وقتی که دستگاه از طریق          به تلویزیون وصل باشد 

و شما وضوح را تغییر دهید منجر به قطع شدن تصویر

می شود برای حل این مشكل دستگاه را خاموش و 

دوباره روشن کنید.

پشت دستگاهکابل صدا

چنانچه فرمت صوتی خروجی دیجیتال با آمپلی

فایرتان تطبیق نداشته باشد، آمپلی فایر صدای

قدرتمند، ناهنجار تولید کرده و یا اصالً صدا

نخواهد داشت.

برای دیدن فرمت صدای دیسك فعلی برروی

AUDIOصفحه، دکمه  را فشار دهید.

این دستگاه قادر به اجرای دکودر داخلی (دو کانال)

DTSتراك صوتی  نیست.

، DTSبرای بهره مندی صدای سوراند چند کاناله 

باید این دستگاه را با استفاده از خروجی های

DTSصدای دیجیتال به یك آمپلی فایر سازگار با 

متصل کنید.

اتصاالت 12
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OPTICAL

یكی از جك های خروجی صدای دیجیتال (کواکسیال)

را به جك های مربوطه برروی آمپلی فایر وصل کنید.

پشت دستگاه

کابل کواکسیال

آمپلی فایر/ گیرنده

آمپلی فایر/ گیرنده

HDMI

HDMI 

A

COAXIAL OUT

HDMI

HDMI

توجه

اتصال کابل
با استفاده از کابل          خروجی          دستگاه را به 

ورودی          آمپلی فایر وصل کنید.

( کابل           نوع     ، پر سرعت)

اگر آمپلی فایر دارای جك خروجی          است، با استفاده 

از کابل          جك خروجی           آمپلی فایر را به جك

ورودی          تلویزیون وصل کنید.

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI HDMI 

HDMI 

پشت دستگاه

آمپلی فایر/ گیرنده

کابل

کابل

HDMI 

تلویزیون



تنظیمات
وقتی دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید، باید

زبان دلخواه را انتخاب نمایید. (اختیاری)

انجام تنظیمات

{SETUP}شما می توانید در منوی  تنظیمات دستگاه

پخش را تغییر دهید. 

1SETUP. دکمه  را فشار دهید.

2. با استفاده از دکمه         گزینه نخست تنظیمات را

انتخاب کرده و سپس با استفاده از دکمه      به مرحله

دوم بروید.

3. با استفاده از دکمه        گزینه دوم تنظیمات را انتخاب

کرده و برای حرکت به مرحله سوم دکمه     را فشار

دهید.

4. با استفاده از دکمه          تنظیمات دلخواه را انتخاب 

ENTERکرده و دکمه         را جهت تایید فشار دهید.

منوی {زبان} 

زبان دلخواه برای صدای دیسك/ زیرنویس دیسك/

منوی دیسك انتخاب کنید.

منوی {تصویر}

ابعاد صفحه تلویزیون
براساس نوع صفحه تلویزیون، ابعاد صفحه تلویزیون

را انتخاب نمایید.

4:3  : وقتی به تلویزیون استاندارد  متصل شود{4:3}

این گزینه را انتخاب کنید.

16:9  : وقتی به تلویزیون عریض  متصل{16:9}

شود این گزینه را انتخاب کنید.

حالت نمایش
درصورت انتخاب حالت          ، باید نحوه نمایش

صفحه عریض فیلم ها و برنامه ها بر روی تلویزیون

 را تعیین کنید.

{Panscan}تصویر را به صورت کامل با حذف : 

قسمت های زائد برروی تلویزیون نشان می دهد.

{Letterbox}تصویر را به صورت عریض با نوارهایی : 

در قسمت های باال و پایین تصویر نشان می دهد.
(    )

/

/

/

[Original]

به زبان اصلی که دیسك با آن ضبط شده اطالق

می شود.

[Other]

(   ) ENTER

برای انتخاب یك زبان دیگر دکمه های اعداد و سپس

دکمه                    را دهید.

برای وارد کردن عدد چهار رقمی مربوط زبان به

) مراجعه کنید. 21فهرست کد زبان (صفحه 

چنانچه هنگام وارد کردن عدد دچار اشتباه شدید، با

CLEARفشار دکمه  عدد را پاك کرده و سپس آن را 

اصالح کنید.

(فقط زیرنویس دیسك): زیر نویس دیسك را 

 خاموش می کند.

[OFF]

زبان منو

یك زبان برای منوی تنظیمات و نمایش روی صفحه

انتخاب کنید.

صدای دیسك / زیرنویس/ منو

4:3
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منوی {صدا}

نوع سیگنال صدای دیجیتال را برای استفاده جك

خروجی صدای دیجیتال انتخاب نمایید.

{Bitstream} جك خروجی صدای دیجیتال را به آمپلی : 

MPEGفایر مجهز به دکودر دالبی دیجیتال،  یا   DTS

متصل کنید.

MPEG {PCM}برای اتصال : (  (برای دالبی دیجیتال / 
جك خروجی صدای دیجیتال به آمپلی فایر فاقد دکودر 

MPEGدالبی دیجیتال یا  این گزینه را انتخاب نمایید.

DTS {Off}برای اتصال جك خروجی صدای : (  (برای 

DTSدیجیتال به آمپلی فایر فاقد دکودر  این گزینه را

انتخاب کنید.

Dolby Digital / DTS / MPEG

با توجه به نوع استفاده تان از خروجی صدای دیسك

گزینه های صدای دستگاه را انتخاب کنید.



رده بندی
یكی از حالت های رده بندی را انتخاب کنید. وضعیت پایین تر

به معنای بیشترین حد محدودیت است. برای لغو کردن

[Unlock]رده بندی گزینه  را انتخاب کنید.

رمز عبور
تغییر یا تنظیم رمز عبور برای تنظیمات قفل.

کد منطقه ای
برای وارد کردن کد منطقه ای استاندارد شده به فهرست

20کد منطقه ای صفحه  مراجعه شود.

منوی {سایر موارد}

B.L.E. (گسترش سطح سیاهی) 

برای انتخاب گسترش سطح سیاهی، توانایی نمایشگر

و میزان دلخواه تان را تنظیم کنید.

نرخ بیت ضبط
برای انتخاب نرخ بیت در هنگام ضبط مستقیم از

USBروی دیسك صوتی برروی  به کار می رود.

نرخ بیت باالتر منجر به کیفیت صدای بهتر اما اشغال

USBفضای بیشتر  می شود.

برای اطالع از جزئیات بیشتر پیرامون نحوه ضبط

17به صفحه  مراجعه شود.

فرکانس نمونه

{48KHz}فرکانس نمونه سیگنال صدا را بین  و 

{96KHz}.انتخاب کنید 

DRC(کنترل دامنه دینامیك) 
وقتی حجم صدا کم شود، باعث وضوح صدا می شود ( فقط

دالبی دیجیتال). برای استفاده از این عملكرد گزینه را در حالت

[On].قرار دهید 

هم آوایی

وقتی        کارائوکه چندکاناله در حال پخش است، این

گزینه را در حالت [روشن] قرار دهید. کانال های کارائوکه

دیسك با صدای استریوی عادی ادغام می شوند.

منوی {قفل}
[Area Code]برای استفاده از منوی قفل ابتدا در رمز

عبور4 رقمی ایجاد کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور

ابتدا دیسك را از دستگاه خارج کنید. منوی تنظیم در 

210499صفحه نمایش نمایان می شود سپس عدد  را 

P CLrعبارت  در صفحه نمایش نمایانوارد کنید.

 می شود، و رمز عبور حذف می گردد.

DVD 

DP542H(فقط              )

تنظیم سیستم 14
ستم

سی
ظیم 

تن

3



پخش کلی

پخش دیسك

1OPEN/CLOSE. دکمه      را فشار دهید و یك

دیسك برروی سینی دیسك قرار دهید.

2OPEN/CLOSE. برای بستن سینی دیسك دکمه 

را فشار دهید.

DVD-ROMدر مورد اکثر دیسك های  ، عمل پخش به

طور خودکار آغاز می شود.

برای دیسك صوتی، با استفاده از دکمه های

PLAYیك تراك انتخاب کنید و برای پخش تراك دکمه

 ENTERیا        را فشار دهید.

پخش یك فایل

1. برای قرار دادن یك دیسك در سینی دیسك دکمه

USB OPEN/CLOSE را فشار دهید یا دستگاه       

را متصل کنید.

(         : فقط               )

2. با استفاده از دکمه های                      یك فایل انتخاب

 PLAYکنید، و برای پخش فایل دکمه (     ) یا

ENTER.را فشار دهید (    ) 

USBانتخاب بین دیسك یا دستگاه

حالت را تغییر می دهد. (موسیقی

عكس      فیلم)

نمایش روی صفحه

شما می توانید اطالعات گوناگون و تنظیمات پیرامون

محتوا را نشان داده و تنظیم کنید.

1. برای نمایش اطالعات مختلف پخش، در هنگام پخش

DISPLAYدکمه  را فشار دهید.

2. با استفاده از دکمه های            یك گزینه انتخاب

کنید.

3. برای تنظیم مقادیر گزینه انتخاب شده از دکمه های

            یا دکمه های اعداد استفاده کنید.

4. برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه

را فشار دهید.

شماره عنوان فعلی / تعداد کل 

عناوین

شماره فصل فعلی / تعداد کل

فصل ها

زمان پخش سپری شده

زمان کل عنوان / فایل فعلی

زبان صوتی یا کانال صوتی انتخاب

شده

زیرنویس انتخاب شده

زاویه انتخاب شده / تعداد کل

زوایا

RETURN(    )

TITLE

DISPLAY

(   )

(   )

(    )

(    )

(   )

15عملكرد
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عملكرد کلی

برای 

پخش

مكث

توقف

پرش به

بعدی یا قبلی

پخش سریع /

رو به جلو یا رو

 به عقب

ازسرگیری پخش

محافظ صفحه

 نمایش

حافظه آخرین

 صحنه

 PLAYدکمه (     ) را فشار دهید.

در هنگام پخش دکمه         یا

را فشار دهید.

برای ذخیره نقطه متوقف شده، در هنگام

  پخش دکمه               را فشار دهید.

یك بار فشار دکمه                 : عالمت

برروی صفحه نمایان می شود (از سر

گیری پخش)

دوبار فشار دکمه                 : عالمت

برروی صفحه نمایان می شود. 

(توقف کامل)

وقتی دستگاه مدت 5 دقیقه در حالت

توقف بماند، محافظ صفحه نمایش فعال 

می شود. چنانچه محافظ صفحه نمایش

مدت 5 دقیقه کار کند، دستگاه به طور 

خودکار خاموش می شود.

این دستگاه قادر به ذخیره و پخش آخرین

صحنه دیده شده حتی پس از درآوردن

دیسك و قرار دادن مجدد آن یا روشن

شدن دستگاه پس از خاموش بودن است.

DVD(فقط  / دیسك صوتی)

پخش پیشرفته
فیلم

PAUSE/STEPدکمه (   ) را فشار دهید.

 STOPدکمه (   ) را فشار دهید.

در هنگام پخش دکمه         یا

را فشار دهید. 

انجام دهید

(   ) STOP

انتخاب سیستم

شما باید سیستم مناسب با تلویزیون تان

را انتخاب کنید.

دیسك داخل دستگاه را درآورید، دکمه

PAUSE/STEPرا بیش از 5 ثانیه (   ) 

فشار دهید تا بتوانید سیستم را انتخاب

( PAL,NTSCکنید. (

عملكرد 16
عملكرد
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(   ) STOP

(   ) STOP

II

برای

نمایش منوی

دیسك

پخش مكرر

تكرار یك قسمت

خاص

تنظیم زمان 

شروع به پخش

دلخواه

تغییر صفحه 

کد زیرنویس 

(فقط فایل فیلم)

DVD MENUدکمه  را فشار دهید.

( DVD(فقط 

در هنگام پخش دکمه               را فشار
دهید. برای انتخاب گزینه مورد نظر جهت 
تكرار دکمه               را چندین بار فشار

 دهید.

DVDفصل / عنوان / خاموش : 
فیلم : تراك / همه / خاموش

در قسمت شروع و پایان محل مورد

A-Bنظر جهت بازپخش دکمه  را چندین

بار فشار دهید. برای بازگشت به پخش 

  A-Bعادی دکمه        را برای انتخاب [خاموش]
دوباره فشار دهید.

SUBTITLEدر هنگام پخش دکمه 

را مدت 3 ثانیه فشار دهید. کد زبان
نمایان خواهد شد. برای انتخاب کد

زبان دیگر دکمه    یا    را فشار دهید
وقتی زیرنویس به درستی نمایان         

(    ) را فشار دهید. ENTERشد دکمه 

انجام دهید

پخش فریم 

به فریم

هنگام پخش فایل تصویری دکمه

PAUSE/STEP.را فشار دهید (   ) 
دهید. برای پخش فریم به فریم دکمه

نقطه شروع کد زمانی وارد شده را 
DISPLAYجستجو می کند. دکمه  را فشار

دهید، سپس عالمت ساعت را انتخاب
کنید. زمان را وارد کرده و دکمه

  (    ) را فشار دهید. به عنوان مثال برای
10یافتن صحنه ای در زمان 1 ساعت، 

11020ثانیه باید عدد  را وارد 20دقیقه و 

ENTERکرده و  (    )را فشار دهید.

اگر عدد را اشتباه وارد کردید، برای

CLEARوارد کردن دوباره دکمه 

را فشار دهید.

II

 REPEAT

 REPEAT

PAUSE/STEPرا چندین بار فشار (   ) 
دهید.

II

ENTER

عالمتگذاری

 صحنه

 دلخواه

در محل مورد نظر دکمه

را فشار دهید. تا 9 نقطه قابل عالمتگذاری

است. برای فراخوان یا حذف محل دکمه

                را فشار دهید. برای انتخاب

عالمت مورد نظر از دکمه     یا     

استفاده کنید، سپس برای فراخوان دکمه

                   و برای حذف دکمه

را فشار دهید.

MARKER

(    ) ENTER 

   SEARCH

CLEAR



برای انتخاب حالت بزرگنمایی در
ZOOMهنگام پخش یا مكث دکمه 
را چندین بار فشار دهید.

                    : برای حرکت تصویر

بزرگنمایی شده.

REPEATدر هنگام پخش دکمه 
را فشار دهید.

برای انتخاب عنوانی که می خواهید
REPEATتكرار شود، دکمه  را

چندین بار فشار دهید.
تراك / همه / (خاموش شدن بازپخش)

برای انتخاب فایل مورد نظر دکمه

PROGRAMرا فشار دهید سپس 
عالمت      برروی صفحه نمایان می شود.

برای افزودن فایل موسیقی به فهرست
برنامه از دکمه            و

(    ) استفاده کنید.
اگر می خواهید فایل موسیقی مورد

PROGRAMنظر را اضافه کنید، دکمه 
را برای پایان ویرایش فهرست برنامه

فشار دهید.
برای حذف یك فایل موسیقی از

فهرست برنامه، ابتدا فایل موسیقی
مورد نظر را انتخاب و سپس در حالت

CLEARویرایش برنامه دکمه  را
فشار دهید.

برای حذف تمامی فایل های موسیقی
از فهرست برنامه، در حالت ویرایش

{Clear All}برنامه گزینه  را انتخاب

و سپس دکمه              (    )را فشار دهید.

تماشای تصویر
بزرگنمایی شده

موسیقی

برای 

بازپخش

ایجاد یا حذف
برنامه مختص

خود

هنگام پخش فایل         حاوی اطالعات

فایل، شما می توانید با فشار مكرر

DISPLAY.اطالعات فایل را نمایش دهید 

، ممكن است MP3بسته به فایل های 

اطالعات برروی صفحه نمایان نشوند.

نمایش

اطالعات

فایل

(ID 3 TAG)

بزرگنمایی: 

انجام دهید
در هنگام مكث دکمه      را چندین بار
برای انتخاب سرعت پخش سرعت 

آهسته فشار دهید.

برای ادامه پخش با سرعت عادی

PLAYدکمه  (     ) را فشار دهید.

پخش آهسته
(فقط رو

به جلو)

USBپیش از ضبط درایو فلش  را به
دستگاه متصل کنید.

یك دیسك صوتی قرار دهید و سپس
DVD MENUبا استفاده از          ، 

یا دکمه های اعداد یك تراك انتخاب
کنید.

برای ضبط تراك : در حالت پخش،
AUDIOمكث یا حالت توقف دکمه 

(         ) را فشار دهید.
برای ضبط تمامی تراك ها : در حالت

(       )AUDIOتوقف کامل دکمه 
را فشار دهید.

برای ضبط فهرست برنامه : در حالت
توقف، پس از انتخاب یك تراك در

(      )AUDIOفهرست برنامه دکمه 
را فشار دهید.

ضبط از
دیسك صوتی

برروی دستگاه

USB 

MP 3

ENTER

DP542H(فقط              )

17عملكرد
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کپی از محتوای محافظت شده از جمله برنامه های

رایانه ای، فایل ها، ضبط صدا و پخش، منجر به 

نقض قانون حمایت از کپی رایت می شوند.

از این دستگاه نباید برای چنین اهدافی استفاده شود.

به قانون کپی رایت احترام

 گذاشته و ضبط نكنید.

CD_RECچنانچه از این عملكرد استفاده کنید، پوشه 

USBبه طور خودکار در درایو فلش  ایجاد شده و سپس 

فایل های موسیقی در آن ذخیره می گردد.

USBچنانچه در هنگام ضبط درایو فلش  را درآورید،

خاموش کنید یا باز کنید می تواند باعث خرابی شود.

USBدر صورتی که فضای باقیمانده درایو فلش  کم

باشد عمل ضبط مقدور نیست. برای افزایش فضای

آزاد، با استفاده از رایانه فایل های آن را پاك کنید.

CD-Gدیسك  و دیسك های صوتی کدگذاری شده

DTSدر حالت  قابل ضبط نیستند.

درایو دیسك سخت جانبی، کارتخوان چند منظوره، 

USBبا پارتیشن متعدد، دستگاه قفل شده و دستگاه 

پخش           پشتیبانی نمی شوند.

در هنگام ضبط مستقیم بر روی         با فشار دکمه

             می توانید سرعت ضبط را تنظیم کنید.

تراك      : ضمن ضبط با سرعت عادی، می توانید به

موسیقی گوش کنید.

تراك      : هنگام ضبط با سرعت      ، نمی توانید به

موسیقی گوش کنید.

فرمت ضبط : فایل 

نرخ بیت کدگذاری : 

توجه

MP 3

MP 3

DP542H(فقط               )

AUDIO 

USB 

X1 

X4 

 128 Kbps / 160 Kbps /  

192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps

X4 

برای پرنور شدن (انتخاب) عالمت (         )

از دکمه های                             استفاده

کنید سپس برای شروع نمایش اسالید

 ENTERدکمه (    ) را فشار دهید.

وقتی که عالمت (        ) پرنور است

شما می توانید با استفاده از دکمه های

          سرعت نمایش اسالید را تغییر

دهید.

هنگامی که در حال تماشای عكس به

صورت تمام صفحه هستید برای چرخاندن

آن به طرف چپ یا به طرف راست از

دکمه های              استفاده کنید.

هنگام تماشای عكس به صورت تمام

صفحه، برای انتخاب بزرگنمایی دکمه

ZOOM.را چندین بار فشار دهید 

: برای حرکت

عكس بزرگنمایی شده.

چنانچه دیسك حاوی فایل های موسیقی

و عكس به طور توام باشد، شما می توانید

هنگام نمایش اسالید به موسیقی گوش

کنید.

برای انتخاب عالمت (            ) از دکمه

استفاده کرده و برای

ENTERشروع نمایش اسالید دکمه 

(    ) را فشار دهید.

تماشای فایل های

عكس در قالب

نمایش اسالید

تنظیم سرعت

نمایش اسالید

چرخاندن 

عكس

تماشای

عكس بزرگ

شده

گوش کردن

به موسیقی

در حین

تماشای

اسالید

عكس

انجام دهیدبرای انجام

بزرگنمایی : 

PHOTO



دستگاه روشن نمی شود

دستگاه پخش نمی کند

دستگاه کنترل به

 درستی کار نمی کند

کیفیت صدا و تصویر

 خوب نیست

تصویر ندارد

صدا ندارد

سیم برق وصل نیست.

دیسك غیر قابل پخش است.

تنظیمات رده بندی سنی فعال است.

دستگاه کنترل به طرف گیرنده حسی

دستگاه نیست.

دستگاه کنترل فاصله زیادی با دستگاه

دارد.

سطح دیسك کثیف است.

ورودی تلویزیون درست انتخاب 

نشده است.

کابل تصویر درست وصل نشده است.

دستگاه متصل شده با کابل صدا آماده 

دریافت سیگنال دستگاه نیست.

گزینه های صدا در وضعیت غلط

تنظیم شده اند.

سیم برق را وصل کنید.

دیسك قابل پخش قرار دهید.(نوع دیسك و کد

منطقه ای را بررسی کنید.)

سطح رده بندی سنی را تغییر دهید.

دستگاه کنترل را به طرف حس گر دستگاه
بگیرید.

دستگاه کنترل را به دستگاه نزدیك تر کنید.

دیسك را با یك پارچه نرم و از مرکز به طرف 

بیرون پاك کنید. از حالل های قوی نظیر (الكل،

بنزین، تینر، پاك کننده های تجاری) استفاده نكنید.

حالت ورودی تصویر مناسب برای تلویزیون

انتخاب کنید.

کابل تصویر را محكم به جك فشار دهید.

حالت ورودی صحیح برای آمپلی فایر صدا

انتخاب کنید.

تنظیمات صدا را در وضعیت صحیح تنظیم کنید.

عیب یابی

دستگاه روشن

می شود اما پخش

نمی کند

یك دیسك در دستگاه قرار دهید.دیسك در دستگاه نیست.

راه حلعلتایراد

19عیب یابی

تلویزیون وضوحی که برای دستگاه

تنظیم شده است را پشتیبانی نمی کند.

برای تنظیم وضوح مناسب دکمه

را چندین بار فشار دهید.

RESOLUTION

ی
ب یاب

عی

5
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فهرست کد منطقه

از لیست زیر کد منطقه را بیابید.

کد                        منطقهکد                        منطقهکد                        منطقهکد                        منطقه
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6565

6570

8381

6577

6582

7289

6583

6588

6590

6665

6985

6678

6890

6672

6682

6671

7789

6669

9072

7282

6783

6865

7876

6978

6979

6984

7079

7074

7073

7082

7089

7176

7565

6869

6976

7576

7178

7185

7265

7387

7273

7285

7383

7378

7365

7165

7384

7465

7578

7583

7575

7589

7579

7585

7679

7665

7686

7678

7684

7775

7771

7783

7776

7773

7782

7779

7778

7865

7869

7879

7982

8065

8083

7065

8076

8084

8185

8277

8279

8285

8377

8365

7168

8382

8372

8378

8368

8373

8375

8376

6983

8385

8387

8386

8476

8471

8465

8469

8472

8479

8482

8475

8487

8575

8582

8590

8673

8679

6789

8779

8872

7473

8979

9085

فهرست کد زبان

کد                      زبان کد                      زبان کد                      زبان کد                      زبان

[صدای دیسك]، [ زیرنویس دیسك] و [منوی دیسك]برای وارد کردن زبان دلخواه به منظور تنظیمات اولیه:  از لیست  

زیر استفاده کنید.

ضمیمه
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         عبارت است از آرم تجاری فرمت دی وی دی

/ لوگوی صنایع امتیاز.

DVD

ساخته شده تحت امتیاز البرآتوارهای دالبی.
دالبی و نماد        عالئم تجاری البرآتوارهای دالبی

هستند.
D D

عالئم تجاری ومشخصات فنی
 امتیازها

شرایط برق

مصرف برق

ابعاد
(عرض×طول× ارتفاع)

وزن خالص
(تقریبی)

دمای کارکرد

رطوبت کارکرد

لیزر

سیستم سیگنال

( USBمنبع تغذیه (

خروجی تصویر

خروجی تصویر

 کامپوننت

خروجی صدای

آنالوگ

خروجی صدای

 دیجیتال (کواکسیال)

DC 5 V  200 mA

 negative,RCA jack x 1

(Y)  1.0 V (p-p) , 75 Ω, sync 
negative, RCA jack x 1,

 RCA jack x 2

1.0 V (p-p), 75 Ω, sync

(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω,

2.0 Vrms (1 kHz, 0dB), 

600 Ω, RCA jack (L, R) x 1

 RCA jack x 1
0.5 V (p-p), 75 Ω, 

 کیلوگرم1/14

% 590 تا 

لیزر نیمه هادی

طرح و مشخصات فنی بدون اطالع قبلی قابل تغییر 

است.

AC 110 - 240 V, 50 / 60Hz

NTSC

DP542H 

HDMI OUT 19 pin (Type A, HDMI™ 
Connector)

40صفر تا  درجه سانتیگراد

9 وات

) میلیمتر  ×  × )200 39/5 360

(فقط              )

خروجی 

(تصویر/ صدا)

           ، آرم            و                   

             عالئم تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده 
HDMIHDMIHigh-Definition Multimedia 

Interface

HDMI Licensing LLCدر ایاالت متحده و سایر

 کشورها هستند.



تلفنشهر 

آبادان

آباده

آبیك

آستارا

آستانه اشرفیه

آشخانه

آمل

ابرکوه

اراك

اردبیل

اردستان

اردکان

ارسنجان

ارومیه

استهبان

اسدآباد

اسفراین

اسكو

اسالم آباد غرب

اسالمشهر

اصفهان

اقلید

الشتر

الیگودرز

امیدیه

امیرکال

اندیشه

اندیمشك

اهر

اهواز

ایذه

ایالم

بابل

بابلسر

باغملك

بانه

بجنورد

برازجان

بروجرد

بروجن

بستان آباد

بم

4437826-4437912

3338281

2826875

5222359

4224603

4222846

2228368

6823617

2249066-2233939

2245581-2249370-2249371

5242720

7230782

7623039

2224571-2237700

4227182

3224286

7229596

2221615

5223949

56149596-56149597

021-84733

4229144-4228860

5221969

2221444

3225430-3223697

3245001-3248095

65510314-65539319-65501053

4228221-4228124

2223242

0611-3135

5235094

3338473-3346378-3351021

021-84733

5252888-5253888

4224001

4262576

2240641-2220063

4230389

2628628-2623630

4222419

4124733

2311177

بناب

بندر انزلی

بندر کیاشهر

بندر عباس

بوئین زهرا

بوشهر

بوکان

بومهن

بهار

بهبهان

بهشهر

بیجار

بیرجند

پارس آباد مغان

پاکدشت

پاوه

پلدختر

پیرانشهر

تالش

تایباد

تبریز

تربت جام

تربت حیدریه

تكاب

تنكابن

تهران

جاجرم

جغتای

جوانرود

جویبار

جوین

جهرم

جیرفت

چابهار

چالوس

چمستان

چناران

خدابنده (قیدار)

خرم آباد

خرم بید

خرمدره

خرمشهر

تلفنشهر 

7243820

4248896-4243423

4822895

2237467

4222291

2541110-2522895

6224471-6224822

76220445-6

4224372

3315010

5228239-5224856

4224537-8

4440660

7285178-7283770

36023119

7224639

4222208

4227768

4235115-4220303

4230796-4232540

021-84733

2227791

2223471

5225282

4282933

021-84733

3223982

5623677

6225844

3225547

5221214

4446085-2275628

2410825

2220689

2227252

5227207

6227692-6223230

4224322

2207567

3524139

5527000

4225008
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خلخال 

خمام

خمین

خمینی شهر

خواف

خوانسار

خوی

داراب

داران

دامغان

داورزن

درگز

دره شهر

دزفول

دلیجان

دورود

دهدشت

دهلران

رامسر

رامهرمز

رباط کریم

رستم آباد رودبار

رشت

رضوانشهر

رفسنجان

رودان

رودسر

زابل

زاهدان

زرین شهر

زنجان

ساری

ساوه

سبزوار

سراب

سرابله

سرپل ذهاب

سرخس

سقز

سلماس

سمنان

سنقر

4222026

4222890-4223940

2223901-2220270

3678833

4229240

2225106

2252290-2256990

6238691

4223812

5231055

4223500

5224752

5223487

2237552-2227296

4226828

4238226

3222420-3228718

7226990

5257490

2238462

56437055

6373353

021-84733

4620944

8226170-8220556

4226610

6227844

2222392-2224907

3221293-3219644

2231821

5245256-5258629

2263410

2229786-2228482

2228960

2224499

4224610

2223940

5226034

3221250-3221729

5228221

3347054-3347055

4224040

سنندج

سوادکوه

سیرجان

شادگان

شازند

شاهرود

شاهین دژ

شاهین شهر

شبستر

شفت

شوش دانیال

شوشتر

شهر الوند

شهربابك

شهرقدس

شهرضا

شهرکرد

شیراز

شیروان

صحنه

صومعه سرا

طبس

عباس آباد تنكابن

عجبشیر

علی آباد کتول

فارسان

فاروج

فردوس

فریدونكنار

فریمان

فسا

فوالد شهر

فومن

فیروز آباد

فیروزکوه

قائم شهر

قاین

قرچك ورامین

قروه

قره ضیاء الدین

قزوین

قم

3237868-3244700

5354941

4233735

3221123

4223824

3391200-3391000-2230150-3391100

4222186

5240959

2224868

7823065-7825090

5214715

6220811

2225705-2220762

4222851

46833543

2225133-2234210

2222555-2226477

021-84733

6228230

3222825

3224231

4228551-3

4625250

6226715

6221156

7220950

8223902

2229954

5663707-5668215

6226266

2228362

2623611-2337833

7224557-7234557

6228282

76444017

2347712-3285712-3247206

5221084

36125055-36127348

5226454-5373984

2727659

2238560

7208703
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قوچان

کازرون

کاشان

کاشمر

کامیاران

کبودر آهنگ

کرج

کرمان

کرمانشاه

کالردشت

کالله

کمالشهر

کنگاور

کوهدشت

کیش

گچساران

گرگان

گرمسار

گلپایگان

گلوگاه

گناباد

گنبد کاووس

الهیجان

لنگرود

لوشان

ماکو

ماهشهر

مبارکه

محالت

محمدیه

محمود آباد

مراغه

مرند

مرودشت

مریوان

مسجد سلیمان

مشكین شهر

مشهد

مالیر

ملكان

منجیل

مهاباد

2221875

2241353-2238484

4237954-4230014

8232737

3527952

5226803

34437880-34429473

2723463-2725060

8357316-8356375

2623610

4241114

34707724-34709258

2228254

6243037

4462674

2227073

2261410-2261420-2242447-2248420-2248410

4221888

3228183

6225785

7226004

2235600

2228245

5229401

6422077

3242622-3249315

2340016

5222681

3228957

2577237

7742986

2229102-2253679

2244645

3331299

3230653

2229567-2223300

5234732-5236444

021-84733

2221210-2223810

8221086

6442428

2222397-2229687

میاندوآب

میانه

میبد

مینودشت

نائین

نجف آباد

نظرآباد

نقده

نكاء

نور

نورآباد دلفان

نوشهر

نهاوند

نهبندان

نیریز

نیشابور

ورامین

والیت جم

هرسین

همدان

یاسوج

یزد

2267604-5

2221002-2234668

7723850

5221676

2255788

2628765

45356848

6228095-6226441-6231579-6231580

5624220

6251919-6254155-625558-6251920

7224232

3232226-3234080

3246067

6221961

5224648

3339950-3334090

36252316

7632148

3221931

8265829-8262529-8256819

3339699

6248711

مرکز اطالع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

- 021خط ویژه :  84733




	Page 1
	2.pdf
	Page 1

	3.pdf
	Page 1

	4.pdf
	Page 1

	5.pdf
	Page 1

	6.pdf
	Page 1

	7.pdf
	Page 1

	8.pdf
	Page 1

	9.pdf
	Page 1

	10.pdf
	Page 1

	11.pdf
	Page 1

	12.pdf
	Page 1

	13.pdf
	Page 1

	14.pdf
	Page 1

	15.pdf
	Page 1

	16.pdf
	Page 1

	17.pdf
	Page 1

	18.pdf
	Page 1

	19.pdf
	Page 1

	20.pdf
	Page 1

	21.pdf
	Page 1

	22.pdf
	Page 1

	last.pdf
	Page 1

	HA (vertical).pdf
	Page 1
	Page 2

	HA (vertical).pdf
	Page 1
	Page 2

	HE list.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3




