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Originálny vetru odolný zapaľovač Zippo
Od nadčasového dizajnu po nezameniteľné 
škrtnutie...od vysokej kvality materiálov a spracovania 
po celoživotnú záruku – toto sú vlastnosti, kvôli ktorým 
sú zapaľovače Zippo tak vyhľadávané.
   Skutočnosť, že vetru odolné zapaľovače Zippo sa 
počas svojej vyše 80 ročnej existencie takmer vôbec 
nezmenili, potvrdzuje ich výnimočnú popularitu medzi 
miliónmi užívateľov a zberateľov.                       zippo.com

UPOZORNENIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
Pri zapaľovaní držte zapaľovač mimo tváre a odevu. 
V doplnenom stave obsahuje horľavú kvapalinu. 
Nikdy ho nevystavujte zdrojom tepla s teplotou vyššou 
než 50 °C alebo dlhšiemu pôsobeniu slnečného svetla.  
Nesnažte sa ho prederaviť a nevhadzujte ho do ohňa. 
Po použití sa uistite, že plameň je uhasnutý. Tento 
zapaľovač nezhasína automaticky – plameň uhaste 
zatvorením viečka. Benzín môže podráždiť pokožku,  
zapaľovač nepreplňujte. 

TENTO ZAPAĽOVAČ NIE JE PRE DETI BEZPEČNÝ.

Naplnenie zapaľovača Zippo
•  Používajte len benzín značky Zippo.
•  Zapaľovač držte jednou rukou. Druhou rukou vysuňte 

vložku zapaľovača (1).
•  Naplňujte pomaly a nepreplňujte ho. Odklopte 

plstenú podložku, pod ktorou sa nachádza savý 
materiál v komore s benzínom (2). Dolievajte pomaly. 
Napustite savý materiál benzínom Zippo. Keď hladina 
benzínu dosiahne hornú časť savého materiálu, 
plnenie ukončite. Ak dôjde k preplneniu, zo 
zapaľovača môže vytekať benzín. Benzín môže 
podráždiť pokožku.

•  Pred škrtnutím najprv utrite zapaľovač a svoje ruky 
dosucha. Vráťte vložku do puzdra. Keď došlo k 
preplneniu, zapaľovač nedávajte do vačku alebo do 
blízkosti pokožky. Ak sa benzín dostane na pokožku, 
postihnuté miesto opláchnite. Ak podráždenie 
pretrváva alebo sa zhoršuje, vyhľadajte lekárske 
ošetrenie.

•  Než zapálite plameň, nádobu s benzínom riadne 
zatvorte a uistite sa, že v blízkosti sa nenachádza 
rozliaty benzín. Benzín je horľavý.

Výmena kamienka v zapaľovači Zippo
Demontujte skrutku (3) a pripojenú pružinu na konci 
komory s benzínom. Starý kamienok odstráňte z rúrky. 
Nový kamienok vložte to rúrky, nainštalujte pružinu a 
skrutku mierne utiahnite. Uistite sa, že skrutka je 
zatiahnutá až na doraz. V opačnom prípade sa kryt 
riadne nezatvorí. Ak sa koliesko zasekáva po vložení 
nového kamienka, niekoľkokrát ním otočte smerom 
dozadu.  

RADA: Pod plstenou podložkou noste náhradný 
kamienok (4).

Vždy používajte benzín, kamienky a knôty značky 
Zippo.
Benzín Zippo má špeciálne zloženie vyvinuté pre vetru 
odolné zapaľovače Zippo. Nedymí, rýchlo sa zapaľuje a 
vydrží dlho.

Údržba knôtu
Keď sa knôt znečistí čiernymi uhlíkovými 
usadeninami, vytiahnite ho pinzetou, dokým sa 
neobjaví čistá časť (asi 1 cm) a odstrihnite koniec 
tak, aby bol knôt zarovno s cylindrom. Tento postup 
vykonávajte raz až dvakrát do roka. Po dvoch až troch 
zastrihnutiach bude treba knôt vymeniť. Podrobné 
informácie nájdete na internetovej adrese, ktorá je 
uvedená nižšie.

Záruka
Všetky vreckové zapaľovače Zippo zaslané do nášho 
centra opráv, budú bezplatne opravené. Za žiadnu 
opravu sme si doposiaľ neúčtovali ani korunu, a to bez 
ohľadu na vek a stav zaslaných zapaľovačov. Povrchová 
úprava nie je predmetom záruky. 
   Táto záruka doplňuje vaše zákonné práva zaručené 
miestnou legislatívou.

Pre informácie o produkte alebo opravách sa pozrite do 
Hlavného zoznamu distribútorov, kde nájdete Vášho 
miestneho distribútora vo Vašej krajine. 

Pokyny pre vetruodolný vreckový zapaľovač 
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Na získanie skvelých tipov a návodov ako sa máte starať o svoj nový zapaľovač, navštívte stránku zippo.com/care. 
Produkty Zippo sú zákonne chránené patentmi a registráciou obchodnej známky, pre získanie podrobností navštívte stránku 
zippo.com/patents.


