
 

 

 

یمدل اتو واکسر ادار یدستگاه واکس زن برق  

: 

 

یو استفاده از دستگاه واکس زن برق دیخر ییراهنما . 

 

 یاز شاخصه ها یکی تواندیم یادار طیمح کینمودن کفش کارکنان و پرسنل  زیتم

باشد یزیدر نظافت و تم یادار طیمهم آن مح . 

 

جذب  اریتوجه افراد را بس تواندیمختلف م یتوجه به ارباب رجوع در مکانها نیهمچن

دیو جلب نما . 

 

میینمایم شنهادیرا با استفاده از دستگاه واکس زن کفش به شما پ دهیا نیا ما . 

 

است نریاز شوشا استفاده یادار یها طیپرکاربر در مح یاز دستگاهها یکی . 

نریشوشا : 

 



 

 

 

در  شترینمودن و واکس زدن کفش که ب زیتم یاست برا یدستگاه نریشوشا

کاربرد دارد یمسکون یهتلها، بانک ها و مجتمع ها ،یادار یطهایمح . 

 

نمونه ها در بازار  نیتر یو کاربرد نیاز ارزانتر یکی یدستگاه واکس زن کفش ادار نیا

عرضه  یگرام انیپارس صنعت خدمت مشتر نیکه توسط فروشگاه آنال باشدیم

گرددیم . 

 

را  یواکس زن اتیگونه دخالت دست، عمل چیواکس زن کفش بدون ه یدستگاهها

دهندیانجام م . 

 

و از  دیدستگاه قرار دارد، استارت کن یکه بر رو یبا استفاده از دکمه ا ستیکاف فقط

دیبهره ببر تانیواکس زدن کفش ها . 

 

 نریشوشا ای یواکس زن کفش ادار یاز دستگاهها یکیقسمت ما شما را با  نیا در

میینمایآشنا م . 

یمدل اتو واکسر ادار یواکس زن برق دستگاه  

 

محصول یمعرف : 

و محکم یبدنه فلز یدارا : 

 

و  تیفیتماما از جنس فلز بوده که عالوه بر ک یدستگاه واکس زن کفش ادار نیا بدنه

باشدیدارد م زیرا ن ییبایظاهر ز یمحکم . 

 

 توانیپر رفت و آمد و شلوغ م یبودن بدنه آن در مکانها یفلز لیمحصول به دل نیا از

 .استفاده نمود

کیتمام اتومات کارکرد : 

 

دستگاه بصورت تمام اتومات بوده نیعملکرد ا ستمیس . 

 



 

 

 

دیینمایعدد دکمه مشاهده م 4دستگاه  نیا یقسمت باال در . 

گردگیر یخاموش قهوه ا یمشک  

 

بر  کیبه صورت اتومات یدستگاه فعال شده و واکس مشک یفشردن دکمه مشک با

دینمایم زشیر یبرس مشک یرو . 

 

 زشیبرس ر یبر رو یدستگاه روشن شده و واکس قهوه ا یفشردن دکمه قهوه ا با

کندیم . 

 

خاموش  کیزمان بصورت اتومات نیروشن شده و پس از ا هیثان 40دستگاه به  نیا

گرددیم . 

 

 دیتوانیزمان خاموش گردد م نیدستگاه زودتر از ا دیداشته باش لیکه تما یصورت در

دییدستگاه را خاموش نما یبا فشردن دکمه مشک . 

چهار برس یدارا : 

 

باشدیعدد برس م 4 یدار نریشوشا نیا . 

 

ریگردگ      

یمشک      

یقهوه ا      

ییبرس پرداخت نها      

 

واکس زشیجهت ر کیاتومات یبرق ریدو عدد ش یدارا : 

 

باشدیواکس م زشیجهت ر کیاتومات یبرق ریدو عدد ش یمحصول دارا نیا . 

 

قهوه -یدکمه)مشک قیبا توجه به کفش خود، رنگ مورد نظر را از طر ستیکاف فقط

دی( انتخاب نموده و فشار دهیا . 



 

 

 

چشمک زن ای ییراهنما ستمیس : 

 

شده، با فعال شدن  یدستگاه طراح یکه بر رو یچشمک زن یاستفاده از چراغ ها با

پرداخت( چراغ  ،برسیبرس قهوه ا ،یبرس مشک ر،یهر قسمت مانند)برس گردگ

شودیها روشن م نهیگز نیهر کدام از ا یچشمک زن در قسمت باال  
. 

متنوع یرنگبند یدارا : 

 

باشدیمتنوع م یرنگبند یدستگاه دارا نیا . 

 

دیینما هیرنگ مورد دلخواه خود را ته دیتوانیصورت سفارش در تعداد م در . 

 

کفش یواکس بر رو زشینمودن ر ادیکم و ز تیقابل : 

 

 یشده است که با استفاده از ولوم یطراح یبرق ریداخل درب دستگاه دو عدد ش در

 ادیبرس را کم و ز یواکس را بر رو زشیمقدار ر دیتوانیشده م یآنها طراح یکه برا

دیینما . 

 

دیینما میواکس را تنظ زشیتعداد دفعات ر توانیم نیهمچن . 

 

باشدیدفعه م 4 یال 1برس  یواکس بر رو زشیدفعات ر تعداد . 

 

کسالهیضمانت  یدارا : 

 

در  یکه در صورت خراب باشدیم کسالهیضمانت  یدستگاه واکس زن کفش دارا نیا

گرددیم بیشده و رفع ع سیمحل)تهران( سرو . 

ینمودن دست خاموش : 

 

دیینمایخاموش را مشاهده م یدستگاه دکمه  یرو بر . 

 



 

 

 

. در صورت خاموش نمودن دینمایعمل م هیثان 40به مدت  کیبصورت اتومات دستگاه

دیینما رفعالیدستگاه را غ دیتوانیتوسط دکمه خاموش م ه،یثان 40زودتر از موعد  . 

وارینصب به د تیقابل : 

 

 وار،یدن قسمت پشت دستگاه و دبا سوراخ نمو دیتوانیباز نمودن درب دستگاه، م با

دییدستگاه مشخص نما یرا برا ینیثابت و مع ینصب نموده و جا واریآنرا به د . 

تیفیبا ک نامید : 

 

 تیفیبوده که از ک زیساخت شرکت موتوژن تبر نریشوشا نیاستفاده شده در ا نامید

.(باشدیم قهیدور در ذق 700.)سرعت دور برس باشدیبرخوردار م ییباال  

مناسب و ارزان متیق : 

 

 تیفیآن نسبت و ک متیدستگاه واکس زن دارد ق نیکه ا ییو کارا تیفیتوجه به ک با

باشدیمناسب م اریآن بس یو کارائ . 

یانداز راه : 

 

دو  ستیساده و آسان بوده. فقط کاف اریکننده کفش بس زیدستگاه تم نیا یانداز راه

 دیینما میواکس تنظ زشیجهت ر واکس آنرا یرهایشاخه آنرا به برق وصل نموده و ش

دییو دستگاه را شروع به استفاده نما . 

استفاده طرز : 

 

 یکه در قسمت باال یبا استفاده از سه دکمه ا ستیدستگاه فقط کاف یاز راه انداز پس

خاموش( دستگاه را روشن نموده و از عمل -یقهوه ا-یمحصول قرار گرفته)مشک

دیبهره مند شو یواکس زن . 

دینمائ کیخربد واکس مخصوص دستگاه کل جهت . 

یاستفاده از دستگاه اتوواکسر ادار طرز : 

قابل استفاده یمکانها : 

 



 

 

 

 ادارت    

 بانکها     

یمسکون یمجتمع ها      

 هتل ها     

و دیخر یمرکزها      …. 


