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9. Ärge asetage käesoojendit pärast täitmist ja enne süütamist külili. Külili asetamisel
võib vedel kütus sattuda katalüütilisse põletisse, mis võib süütamisel põhjustada leegi
tekke. Nähtava leegi tekkimisel tuleb see kustutada. Harilikult saab kõik leegid lihtsalt
ära puhuda, kuid olge ülimalt hoolikas ja ettevaatlik. Vajadusel asetage käesoojendi
tulekindlale pinnale ja laske leegil lõpuni põleda või kustutage see ohutul viisil.
10. Esmakordsel täitmisel ja süütamisel ei pruugi käesoojendi katalüütilise põleti ja
absorbeeriva materjali sissetöötamise protsessi tõttu töötada nii kaua, kui siin mainitud.

Kuidas süüdata

A. Hoidke ilma kaaneta käesoojendi korpust ühe käega püstasendis ja lisage teise käega
umbes 10 sekundiks katalüütilisele põletile leek. Vt joonis 4. Süütamine esimesel
kasutamisel pärast esmakordset täitmist võib võtta oodatust kauem ja vajada leegi
korduvat lisamist. Leek võib pärineda Zippo tulemasinast, tarbetulemasinast või
tikult. Järgige süütamiseks kasutatava seadme kasutusjuhiseid. Hoidke käed ja riided
kõigist leekidest eemale. Käesoojendi soojendab katalüütilise protsessi abil. Pärast
süütamist leek puudub. Leegi esinemine süütamisel näitab üle täitmist. Kustutage leek ja
võimaldage liigsel kütusel enne uuesti süütamist auruda.
B. Pärast leegita süütamises veendumist asetage kohale käesoojendi kaas, seejärel asetage
soojendi kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti. Vt joonis 5. Liigse soojendamise
vältimiseks tuleb käesoojendi alati asetada kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti. Teie
Zippo käesoojendi pakub nüüd mugavat soojust tundide jooksul. Pärast süütamist annab
soojust leegita katalüütiline protsess.

Ettevaatust!

ENNE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KÕIKI KASUTUSJUHISEID. JÄRGIGE KÜTUSEGA
TÄITMISE JUHISEID HOOLIKALT. ÄRGE ÜLE TÄITKE!
• KASUTAMISEKS PEAB KÄESOOJENDI OLEMA TÄIDETUD KÜTUSEGA. Kasutage ainult Zippo
Premium tulemasina kütust või Ronsonol tulemasina kütust. See on uuesti täidetav seade.
See on mõeldud korduvkasutamiseks ning ohutu kasutamise tagamiseks tuleb hoolikalt
järgida juhiseid.
• Käesoojendi võib kasutamise käigus väga kuumaks muutuda. Enese ja teiste põletamise
vältimiseks hoidke see alati kaasas olevas kaitsvas riidest kotis. Kui see on siiski liiga
kuum, mähkige see täiendava riidetüki sisse. Kaitsvast riidest kotist eemaldamisel
muutub käesoojendi väga kuumaks kuni kütus on tarbitud. ÄRGE SEDA PUUDUTAGE.
• Kui see on kuum, ärge võtke käesoojendit kaasas olevast riidest kotist välja ega
puudutage põletit. Täiendavad juhised ja kasutamist demonstreeriva video leiate saidilt
www.zippo.com. Täiendavate juhiste vajamise korral helistage Zippo tarbijasuhete
osakonnale telefonil 814-368-2700.
Naha madala temperatuuri põletuste vältimiseks ärge laske käsoojendil püsida ainult ühes
teie keha piirkonnas. Muutke tihti selle asukohta. Ärge kasutage magamise ajal. Madala
temperatuuri põletust põhjustab pikaajaline kokkupuude soojusallikaga, mille temperatuur
on kehatemperatuurist kõrgem, kuid mitte piisavalt kõrge kohese põletuse põhjustamiseks.
Sümptomite hulka võivad kuuluda punased täpid või villid nahal. See võib tekkida teie
jaoks märkamatult.
Lapsi, vanureid, puuetega inimesi ja teisi, kes ei saa iseseisvalt käesoojendit eemaldada,
tuleb selle toote kasutamise ajal jälgida. Eemaldage käesoojendi nahalt kohe, kui see
muutub ebamugavalt kuumaks. Ebaõigel või väljaspool kaasas olevat kaitsvat riidest kotti
kasutamisel esinevad kõrgemad temperatuurid, mis võivad põhjustada põletusi ja püsivaid
arme. AINULT VÄLISPIDISEKS KASUTAMISEKS.

C. Pärast süütamist puudub ohutu viis soojendamise peatamiseks. Vajadusel asetage
käesoojendi kaasas olevasse kaitsvasse riidest kotti ja asetage see tulekindlale pinnale
kuni kütus on ammendunud ja käesoojendi on käega katsudes jahe.
Katalüütiline põleti on kulumaterjal. Põleti kestab mitu kasutuskorda sõltuvalt selle
kasutusviisist ja kasutuse kestusest. Vahetage korrapäraselt. See ei kuulu garantii alla.
Kui teil on oma käesoojendi kasutamisel probleeme, ärge seda jaemüügipoodi tagastage.
Selle asemel peavad tarbijad USA-s võtma täiendavate juhiste saamiseks ühendust Zippo
tarbijasuhete osakonnaga telefonil 814-368-2700 või saatma käesoojendi maaposti teel
(valitsuse määruste tõttu) alltoodud aadressile.
Tarbijad väljaspool USA-d peavad pöörduma kohaliku edasimüüja poole. Mingil juhul ei
tohi te käesoojendit posti teel Zippole saata. Palun järgige oma riigi kohaliku maaletooja
nõuandeid. Vt loendit.

Zippo käesoojendi garantii
Kui see käesoojendi lõpetab rahuldava töö materjali ja/või tootmisdefektide tõttu 2 aasta
jooksul ostmisest, tagastage see palun meie äranägemisel parandamiseks või asendamiseks
Zippole. Katalüütiline põleti tuleb korrapäraselt vahetada ja see ei kuulu garantii alla.
Viimistlus ei kuulu garantii alla. See garantii annab teile spetsiifilised juriidilised õigused,
mis kehtivad teie seaduse poolt määratud õigustega paralleelselt ega mõjuta neid.
Mitte-Zippo kütuse kasutamine muudab garantii kehtetuks. Vahetuspõleteid või -kotte
saab hankida Zippolt. Garantiiteeninduseks tagastage käesoojendi koos ostutõendiga.
Toote- või remonditeabe saamiseks vaadake oma kohaliku teie riigis asuva edasimüüja
leidmiseks edasimüüjate üldloendit.

Ärge viige tulemasina kütust süütamiseks otse põletile. Ärge üle täitke.
Ärge võimaldage käesoojendi kütusel puutuda kokku silmade või suuga. Kütuse neelamisel
pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist. Meditsiinilise hädaolukorra teabe
saamiseks helistage ööpäevaringselt telefonil 1-800-255-3924 Põhja-Ameerikas või + 1-813248-0585 kogu maailmas.

Kuidas täita

1. Veenduge, et käesoojendi on katsudes jahe. Eemaldage käesoojendi kaas, seejärel
eemaldage katalüütiline põleti korpusest seda pikisuunaliselt hoides (Zippo logoga
püsti). (Põleti võib olla tihedalt kinni.) Vt joonis 1.
2. Valage Zippo tulemasina kütus plastmassist täitekannu. Ärge seda maha loksutage.
Vt joonis 2.
		
• Täitke alumise jooneni umbes 6 tunniks soojendamiseks.
• Täitke ülemise jooneni umbes 12 tunniks soojendamiseks.
• Ärge täitke üle ülemise joone.
3. Seejärel valage täitekannu sisu hoolikalt ja aeglaselt läbi käesoojendi kopuse
katalüütilise põleti avade valgesse absorbeerivasse materjali (puuvillasarnane), hoides
käesoojendit püstasendis. Vt joonis 3. Ärge üle täitke. Üle täitmine võib põhjustada
tõrkeid, vigastuste ohtu ja tulekahjusid.
4. Kui täitmisotsak vajutab täitmise ajal valge absorbeeriva materjali alla, kasutage
materjali käesoojendi korpuse ülemise ääreni kohendamiseks hambaorki või muud
sarnast tööriista.
5. Hoidke käesoojendi püstasendis ja paigaldage katalüütiline põleti hoolikalt tagasi,
veendudes selle täielikus kohale asetumises.
6. Pühkige kogu liigne tulemasina kütus ettevaatlikult käesoojendi pindadelt maha ja laske
liigsel kütusel enne süütamist auruda.
7. Enne süütamist veenduge, et kütusemahuti oleks suletud ja läheduses ei oleks maha
loksunud kütust. Kütus on tuleohlik.
8. Enne süütamist laske käesoojendil seista vähemalt kaks minutit püstasendis, et
võimaldada kütusel absorbeerivas materjalis täielikult jaotuda ja katalüütilisele põletile
kättesaadavaks muutuda.
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