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Forsigtig!
LÆS ALLE BRUGSANVISNINGER OMHYGGELIGT FØR BRUG. FØLG NØJE ANVISNINGERNE I 
PÅFYLDNING AF BENZIN. UNDLAD AT OVERFYLDE!
• HANDVARMEREN SKAL FYLDES MED BENZIN FOR AT KUNNE BRUGES. Anvend kun Zippo 

Premium-lighterbenzin eller Ronsonol-lighterbenzin. Håndvarmeren kan genopfyldes.  
Den er beregnet til flergangsbrug og anvisningerne skal følges omhyggeligt for at sikre 
sikker anvendelse.

• Håndvarmeren bliver meget varm under brug. For at undgå, at du eller andre bliver 
forbrændt, skal du altid opbevare den i den medfølgende beskyttende stofpose. Hvis den 
stadig er for varm, skal den pakkes ind i et stykke ekstra stof. Når håndvarmeren tages ud 
af den medfølgende beskyttende stofpose, bliver den meget varm, indtil benzinen er brugt 
op. MÅ IKKE BERØRES.

• Tag ikke varmeren ud af den medfølgende beskyttende stofpose, og undlad at berøre  
den, når den er varm. Yderligere anvisninger og en brugsanvisningsvideo kan ses på  
www.zippo.com. Kontakt Zippo-kundeservice på 814-368-2700, hvis du har brug for 
yderligere anvisninger.

Lad ikke varmeren forblive på kun et sted på kroppen for at undgå en 
lavtemperaturforbrænding. Flyt den hyppigt. Må ikke anvendes under søvn. En 
lavtemperaturforbrænding er en forbrænding, der forårsages af længerevarende kontakt 
med en varmekilde, der har en højere temperatur end kroppen, men ikke tilstrækkelig høj til 
at forårsage en øjeblikkelig forbrænding. Symptomerne kan omfatte røde pletter eller vabler 
på huden. Det kan ske, uden at du er klar over det.
Børn, ældre, handicappede og personer, der ikke selv er i stand til at fjerne håndvarmeren, 
skal overvåges, når de anvender dette produkt. Fjern omgående håndvarmeren fra huden, 
hvis den bliver ubehageligt varm. Hvis den anvendes forkert eller ude af den medfølgende 
beskyttende stofpose, dannes der højere temperaturer, som kan give forbrændinger og 
permanent ardannelse. KUN TIL UDVORTES BRUG.
Tænd ikke brænderen ved at hælde lightervæske direkte på den. Sørg for ikke at  
overfylde den.
Lad ikke håndvarmerbenzin komme i kontakt med øjne eller mund. Konsultér en læge 
ved indtagelse af benzin. Undlad at fremprovokere opkastning. Ring 1-800-255-3924 
Nordamerika eller + 1-813-248-0585 globalt for at få akut lægelig information døgnet rundt.

Påfyldning
1. Kontrollér, at håndvarmeren er tilstrækkeligt afkølet til berøring. Tag håndvarmerens låg 

af, fjern derefter den katalytiske brænder fra basisenheden ved at holde den på langs 
(med Zippo-logoet vendt opad). (Brænderen kan have en stram pasform). Se Figur 1.

2. Hæld Zippo-lightervæske ned i plasticpåfyldningskoppen. Sørg for ikke at spilde.  
Se Figur 2. 
  • Fyld på til den nederste streg til cirka 6 timers varme. 
	 	 •	Fyld	på	til	den	øverste	streg	til	cirka	12	timers	varme. 
	 	 •	Fyld	ikke	på	over	den	øverste	streg.

3. Hæld derefter omhyggeligt og langsomt indholdet af påfyldningskoppen ned i det hvide 
absorberende materiale (bomuldsagtigt) gennem den katalytiske brænders åbninger på 
håndvarmeren, mens håndvarmeren holdes i opretstående position. Se Figur 3. Sørg for 
ikke at overfylde den. Overpåfyldning vil resultere i fejlfunktion, risiko for kvæstelser  
og brand.

4. Hvis påfyldningsmundstykket skubber det hvide absorberende materiale ned under 
påfyldning, anvendes en tandstik eller et lignende redskab til at løfte materialet op til det 
øverste af håndvarmeren.

5. Hold håndvarmeren oprejst, og udskift forsigtigt den katalytiske brænder, mens du 
kontrollerer, at den sidder korrekt.

6. Tør omhyggeligt eventuel overskydende lightervæske af overfladen på håndvarmeren, og 
lad overskydende benzin fordampe før tænding. 

7. Sørg for, at benzinbeholderen er lukket, og at der ikke er spildt benzin i nærheden før 
tænding. Benzin er brændbar.

8. Lad håndvarmeren hvile i den opretstående position i mindst to minutter før tænding for 
at lade benzinen fordele sig helt i det absorberende materiale og blive tilgængeligt for 
den katalytiske brænder.

9. Læg ikke håndvarmeren ned efter påfyldning og før tænding. Hvis den lægges ned, kan 
benzinen komme ind i den katalytiske brænder, hvilket kan forårsage en flamme ved 
tænding. Hvis der udvikles en synlig flamme, skal den slukkes. Normalt kan en flamme  
let pustes ud, men det skal gøres med stor omtanke og forsigtighed. Anbring om 
nødvendigt håndvarmeren på en ildfast flade, og lad flammen brænde ud, eller sluk  
den på en sikker måde.

10. Håndvarmeren må ikke være i gang så længe som angivet efter den første påfyldning 
og tænding på grund af indkøringsprocessen for den katalytiske brænder og det 
absorberende materiale.

Tænding
A. Hold basisenheden opad med den ene hånd, og tænd den katalytiske brænder i ca. 

10 sekunder med den anden hånd, mens låget er taget af håndvarmeren. Se Figur 4. 
Tænding første gang efter den første påfyldning kan vare længere end forventet og kræver 
antænding af en flamme mere end en gang. Flammen kan komme fra en Zippo-lighter, en 
anden lighter eller en tændstik. Følg tændingsanordningens brugsanvisning. Hold hænder 
og tøj væk fra al åben ild. Håndvarmeren udvikler varme ved en katalytisk proces. Der 
ses ingen flamme efter tænding. Tilstedeværelse af en flamme efter tænding indikerer 
overpåfyldning. Sluk flammen, og lad den overskydende benzin fordampe før forsøg på 
en ny tænding.

B. Når der er bekræftet tænding uden flamme, sættes håndvarmerens låg på igen, og 
varmeren anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose. Se Figur 5. Håndvarmeren 
skal altid anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose for at forhindre 
overopvarmning. Zippo-håndvarmeren afgiver nu behagelig varme i flere timer. Efter 
tænding leveres varme via en katalytisk proces uden flamme.

C. Når håndvarmeren først er tændt, kan varmeudviklingen ikke standses på en sikker måde. 
Om nødvendigt kan håndvarmeren anbringes i den medfølgende beskyttende stofpose og 
sættes på en ildfast flade, indtil benzinen er opbrugt og håndvarmeren kan berøres. 

 Den katalytiske brænder er udvidelig. Brænderen kan bruges mange gange, alt efter 
hvordan den anvendes og anvendelsernes varighed. Udskift den regelmæssigt. Den er 
ikke dækket af en garanti.

Hvis din håndvarmer ikke fungerer korrekt, skal du ikke returnere den til forretningen. 
Forbrugere i USA skal i stedet kontakte Zippo-kundeservice på 814-368-2700 for at 
få yderligere anvisninger eller sende håndvarmeren via kurér (på grund af statslige 
bestemmelser) til nedenstående adresse. 
Forbrugere uden for USA skal kontakte den lokale forhandler. Du må under ingen 
omstændigheder sende en håndvarmer med posten til Zippo. Følg anbefalingerne fra den 
lokale forhandler i dit land. Se listeangivelsen.

Garanti for Zippo-håndvarmer
Hvis denne håndvarmer ikke fungerer tilfredsstillende inden for 2 år fra købsdato på grund af 
defekter i materialer og/eller fremstilling, bedes den returneret til Zippo for at blive repareret 
eller udskiftet efter Zippos skøn. Det katalytiske brændelement skal udskiftes regelmæssigt 
og er ikke dækket af garanti. Belægningen er ikke dækket af garanti. Denne garanti giver dig 
specifikke juridiske rettigheder, som er gældende samtidig med dine lovbestemte rettigheder 
uden at påvirke disse. Anvendelse af benzin af andre mærker end Zippo gør garantien 
ugyldig. Zippo kan levere reservebrændelementer eller poser. Returnér håndvarmeren med 
købsbeviset for at få service under garantien.
Find den lokale forhandler i dit land på hovedforhandlerlisten vedrørende oplysninger om 
produkter eller reparation.


