
 

 

 : دستگاه واکس زن کفش خانگی مدل صدف

 دستگاه واکس زن کفش خانگی

 .یکی از شاخصه های مرتب بودن وضعیت ظاهری، تمیز و مرتب بودن کفشهای شما میباشد

 .عث مرتب بودن وضعیت ظاهری شما میشودکفش واکس خورده، عالوه بر باال بردن طول عمر کفش، با

واکس زدن کفش از دیرباز تا به امروزه انجام میگرفته، ولی با پیشرفت عمل و فناوری، از حالت سنتی به حالت 

 .اتوماتیک تبدیل شده است

گاه در گذشته ها عمل واکس زدن، توسط فرچه و واکس بصورت دستی انجام میگرفته ولی امروزه با استفاده از دست

 .های واکس زن کفش، این عمل بصورت اتوماتیک صورت میپذیرد

به روش سنتی، احتمال کثیف شدن دست، پارچه شلوار و محیط وجود داشت ولی به روش اتوماتیک این احتماالت به 

 .حداقل میرسد

 .امروزه عمل واکس زدن کفش توسطه دستگاههای واکس زنی برقی انجام میگیرد

 .ت و اتالف وقت، میتوانید کفش های خود را گردگیری نموده و واکس بزنیدیعنی بدون دخالت دس

 .تولید و عرضه میشوند خانگی و اداری دستگاههای واکس زنی، در دو دسته

در ورودی ادارات و سایر اماکن، عالوه بر باالبردن کیفیت ظاهری  دستگاه واکس زن کفش اداری، با قرارگیری

 .محیط، احترام ویژه ای به ارباع رجوع میتوان گذاشت

 .ائیداشخاص میتوانند به هنگام ورود و یا خروج، کفشهای خود را واکس و تمیز نم

 .ابعاد و کارایی دستگاه های واکس زن اداری نسبتا به خانگی متفاوت میباشد

به طور مثال، مخزن واکس دستگاههای اداری، با توجه به ترد باالی پرسنل و ارباب رجوع، بزرگتر از نمونه های 

 .خانگی میباشند

 .در این قسمت با یکی از نمونه های واکس زن کفش خانگی آشنا شویم
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 : اه واکس کفش خانگی مدل صدفدستگ
 .این محصول ساخت کشور ایران میباشد

 .کلیه لوازم، قطعات و محصوالت کاربردی دی تولید این محصول ایرانی میباشد

با توجه به این مشخصات، بی شک حمایت از کاالی ایرانی را شاهد هستیم و همچنین خدمات ویژه به منظور سرویس و 

 .تعمیر کاال را در دسترس خواهیم داشت

 :جنس بدنه

جنس بدنه این دستگاه واکس زن کفش خانگی از فلز میباشد. با توجه به این جنس، طول عمر این محصول در منازل و 

 .ی کم تردد به باالترین صورت ممکن میرسدمحیطها

 :تعداد برس

این دستگاه واکس زن کفش خانگی دارای دو عدد برس میباشد. برس سمت راستی دستگاه به جهت گردگیری و برس 

 .سمت چپ، به عنوان واکس و براق کننده طراحی شده است

 :مخزن واکس

 .سی سی میباشد 200این دستگاه دارای یک عدد مخزن واکس فشاری به ظرفیت 

با پر نمودن مخزن واکس، کفش خود را زیر مخزن قرار داده و با یک فشار جزیی به سمت باال، شاهد ریزش واکس بر 

 .روی کفش خواهید شد

 .عموما در دستگاههای واکس زن تک شیر، واکس بی رنگ میریزند تا برای تمامی کفش ها قابل استفاده باشد

 .استفاده در این دستگاه، از نوع روغنی میباشدواکس مورد نیاز به جهت 

 لینک خرید

 :روش استفاده از دستگاه واکس زن کفش خانگی

 ابتدا با استفاده از پدالی که در قسمت راست دستگاه طراحی شده، واکس زن را روشن نمائید. 

 سپس با استفاده از برس سمت راست، گردهای بر روی کفش خود را جدا نمائید. 

 زیر شیر قرار داده و با یک فشار جزیی به سمت باال، کفش خود را به واکس آغشته  سپس کفش خود را در

 .نمائید

 در انتها با استفاده از برس سمت چپ، واکس را بر روی کفش پخش نموده و براق نمائید. 

 (.40و در انتها دستگاه پس از اتمام کار شما، بصورت اتوماتیک خاموش میگردد )ثانیه 

 :ه واکس زن کفش خانگی صدفویژگی ویژه دستگا

 .این محصول دارای ابعاد بسیار مناسب و کوچک میباشد

 .با توجه به این ابعاد، از این محصول میتوان در دفاتر مدیریتی، منازل، هتل و ... استفاده نمود

 .این محصول دارای یکسال ضمانت میباشد
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 :موارد استفاده و کاربردی

 منازل و هتل

 مسافرخانه

 دفاتر کوچک اداری

  ...و دفاتر مدیریتی
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