Nowa zapalniczka ZIPPO nie jest napełniona benzyną. Próby zapalania pustej zapalniczki mogą
spowodować jej uszkodzenie.

1. NAPEŁNIANIE ZAPALNICZKI BENZYNĄ
•
•
•
•
•
•

otworzyć wieczko zapalniczki
chwytając za komin (1) wyciągnąć wkład (2)
odchylić filcowe dno wkładu
trzymając wkład zapalniczki knotem w dół nasączyć bawełnianą watę znajdującą się wewnątrz
Uwaga!
Jeżeli nastąpiło przelanie benzyny należy starannie osuszyć kółko krzesiwowe oraz kamień
wsunąć wkład do obudowy i delikatnie zamknąć wieczko
Uwaga!
Jeżeli obudowa została zamoczona paliwem należy koniecznie wytrzeć ją do sucha!
po odczekaniu ok. 3 minut zapalić zapalniczkę trzymając ją daleko od twarzy.

Do napełniania zalecamy stosowanie wyłącznie benzyny ZIPPO.

2. EKSPLOATACJA
Prawidłowa eksploatacja zapalniczki ZIPPO wymaga okresowego wykonywania następujących
czynności:
•

napełnianie benzyną
Należy regularnie napełniać zapalniczkę benzyną, aby nie dopuścić do przesuszenia wkładu.
Powinno się także unikać prób zapalania suchej zapalniczki, gdyż powoduje to przedwczesne
zużycie knota. Zapalanie zapalniczki przelanej podczas napełniania oprócz zagrożenia
poparzeniem powoduje przedwczesne zużycie kamienia.

•

wymiana kamienia
W tym celu należy wykręcić z wkładu śrubkę (4), wysunąć lub wydłubać resztki starego
kamienia, a na to miejsce wsunąć nowy mocując go śrubką.

•

wymiana knota
Wyjąć wypełnienie z waty. Aby wymienić knot należy stary knot (5) uchwycić mocno
szczypcami i podciągając do góry wyciągnąć całkowicie z wkładu zapalniczki. Nowy knot za
pomocą cienkiego szpikulca wsuwamy od spodu w otwór (6). Chwytając szczypcami od góry
należy wyregulować wysokość knota, a następnie włożyć ponownie watę.
ZALECA SIĘ STOSOWANIE WYŁĄCZNIE KNOTÓW I KAMIENI ZIPPO!

•

przechowywanie
Aby uniknąć uszkodzeń i zadrapań obudowy nie należy nosić zapalniczki z żadnymi ostrymi
przedmiotami takimi jak np. klucze itp. Powłoka galwaniczna na obudowie nie jest odporna na
długotrwałe silne ogrzewanie oraz szczególnie ostry pot. Aby jak najdłużej utrzymać
nienaganny wygląd zapalniczki ZIPPO proponujemy przechowywać ją w specjalnym etui ze
skóry lub materiału.

OSTRZEŻENIA
• chronić przed dziećmi
• nie przelewać benzyną
• nie napełniać obok otwartego źródła ognia
• delikatnie otwierać i zamyka wieczko
• nie pozostawiać długo zapalonej zapalniczki
3. WARUNKI GWARANCJI
Zapalniczka ZIPPO objęta jest wieczystą gwarancją producenta.
Krajowy przedstawiciel firmy ZIPPO dokonuje wszelkich napraw mechanizmu roboczego
zapalniczki
ZIPPO,
pod
warunkiem
użytkowania
jej
zgodnie
z przeznaczeniem i powyższą instrukcją.
Producent udziela dodatkowo bezterminowej gwarancji na uszkodzenia mechaniczne
obudowy. Zgodnie z umową z ZIPPO MFG wszelkie naprawy związane z obudową dokonywane
są u producenta.
Gwarancji nie podlegają:
• napełnianie benzyną
• wymiana kamieni i knotów
• zużycie obudowy (zadrapania, zmiana koloru, emblematy, itp.)

