
قابلیت تعویض پارچه با سرعت و سادگىمراحل استفاده

تیغه هاى باکیفیت و مادام العمر

پارچه هاى نرم میکروفیبر داراى قدرت جاذبه باال هستند، 
به راحتى تمیز مى شوند و قابل  استفاده مجدد هستند. در 
از  بیش  را  آن ها  مى توان  مناسب  مراقبت  با  حقیقت، 
300 بار شستشو داد بدون اینکه خاصیت تمیزکنندگى 

ممتاز خود را از دست بدهد.
 

مناسب براى رنج وسیعى از پنجره هاى دو جداره و 
سه جداره از 18 تا 28 میلى متر

آهنرباى قدرتمند نئودیم دائمى

سادگى و سهولت کم نظیر در استفاده

طراحى ارگونومیک 

ایده آل براى پنجره هاى بزرگ با تیغه هاى 23 سانتى مترى

قابلیت استفاده بدون پارچه و نمد

مزایاى این محصول چیست؟

1. محلول شیشه  پاك کن را به میزان کافى به دو طرف شیشه 
اسپرى کنید و دو قطعه ابزار را از هم جدا کنید. حلقه اطمینان 

را در دستگیره پنجره و یا در انگشت خود بیاندازید.

2. پارچه پرزدار را روى دو قسمت داخلى محصول قرار دهید 
و محلول شیشه پاك کن را روى پارچه اسپرى کنید.

3. دو قسمت محصول را در دو طرف شیشه به گونه اى قرار 
حرکت  امکان  کامال  پنجره  از  خارج  اطمینان  حلقه  که  دهید 

داشته باشد.

4. محصول را به شکل"S" شکسته از گوشه باال شیشه به سمت 
پایین به آرامى حرکت دهید.

5. براى برطرف کردن رد آب باقیمانده از مراحل قبل، پارچه 
میکروفیبر را روى دو قسمت داخلى محصول قرار دهید.

6. محلول شیشه پاك کن را روى پارچه ها اسپرى کنید و دو 
دوباره  و  دهید  قرار  شیشه  طرف  دو  در  را  محصول  قسمت 

حرکت "S" شکسته را روى شیشه انجام دهید.

7. در تمامى مراحل باال از فشار دادن محصول به فریم پنجره 
خوددارى کنید.



هنگامى  که مى خواهید پنجره هاى خود را تمیز کنید، 
به طورمعمول نمى توانید به بیرون آن دسترسى پیدا 
کنید. پس به یک  راه حل هوشمندانه و کارآمدى نیاز 
را  کار  و  دارد  نگه  ایمن  را  شما  هم زمان  که  دارید 

برایتان آسان کند. 

از داخل  به  راحتى  تا  به شما کمک مى کند  هوکس 
به طور هم زمان  را  پنجره  و خارج  داخل  منزل خود، 

کامالً تمیز کنید.
محلول شیشه  سادگى  به  است  کافى  کار  این  براى 
پاك کن را در دو طرف پنجره اسپرى کنید ، محصول 
را در دو طرف شیشه قرار دهید به گونه اى که بخش 
متصل به ریسمان اطمینان در قسمت بیرونى شیشه 

قرار گیرد و سپس شروع به تمیز کردن کنید.
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توضیحات محصول تمیز کننده مغناطیسى شیشه
 (2 قطعه_هر قطعه داراى دوتیغه)

دو پارچه تمیزکننده میکروفیبر و 
تمیزکننده پرزدار

ریسمان اطمینان

حائل میانى محصول

محتویات
داخل جعبه

���� جنس بدنه

آهنرباى خاکى نئودیوم (دائم العمر)جنس آهنربا

جنس تیغه

رنگ

بروشور

ایـمــنـى  اول   ”
کـــار “ بـــعــد    
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خردلى

براى اتصال این محصول به خارج از پنجره، هرگز به 
بیرون خم نشوید.

براى اطمینان بیشتر و جلوگیرى از افتادن محصول، از 
ریسمان اطمینان براى قطعه ى خارجى استفاده نمایید.

محصول را از دسترس اطفال دور نگه  دارید.

وسایل  از  دور  به   قوى،  مغناطیسى  میدان  دلیل  به 
الکترونیکى نگهدارى شود.

که  شیشه هایى  یا  پنجره  روى  محصول  استفاده ى  از 
داراى ترك هستند، اکیداً خوددارى فرمایید.

محصول را به آرامى بر روى شیشه قرار دهید.


