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Ga voor fantastische hints en tips over de verzorging van uw nieuwe aansteker naar zippo.com/care. Producten van
Zippo genieten octrooirechtelijke en merkrechtelijke bescherming. Ga voor meer informatie naar zippo.com/patents.

De authentieke windbestendige Zippo-aansteker
Een tijdloos design, de onmiskenbare “klik”,
kwaliteitsvolle materialen, vakmanschap en een
levenslange garantie. Dat zijn de kenmerken die een
Zippo-aansteker zo exclusief maken.
Het feit dat de windbestendige Zippo-aansteker al
meer dan 80 jaar bestaat en vrijwel onveranderd is,
bewijst dat hij enorm populair is bij miljoenen
gebruikers en verzamelaars.
zippo.com

WAARSCHUWING: BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN.
Houd de aansteker weg van gezicht en kledij als u hem
ontsteekt. Een gevulde aansteker bevat ontvlambare
vloeistof. Nooit blootstellen aan warmtebronnen van
meer dan 50°C of aan langdurig zonlicht. Niet
doorboren of in het vuur gooien. Zorg ervoor dat de
vlam na gebruik gedoofd is. Deze aansteker gaat niet
vanzelf uit – doof de vlam door het dekseltje te sluiten.
De brandstof is irriterend voor de huid. Laat de
aansteker nooit overlopen als u hem bijvult.
DEZE AANSTEKER IS NIET KINDVEILIG
Uw Zippo-aansteker vullen
• Gebruik uitsluitend Zippo-vloeistof om de aansteker
te vullen.
• Houd de aansteker in een hand en verwijder met de
andere hand het inzetstuk van de aansteker (1).
• Vul de aansteker langzaam bij en laat hem niet
overlopen. Til het vilten opvulsel op zodat het
opvulsel in het brandstofreservoir zichtbaar wordt (2).
Doordrenk het opvulsel met Zippo-aanstekervloeistof.
Stop met bijvullen wanneer de brandstof tot
bovenaan het opvulsel komt. Als hij te vol is kan er
brandstof lekken. De brandstof irriteert de huid.
• Wrijf de aansteker en uw handen droog voordat u de
aansteker gebruikt. Plaats het inzetstuk terug in de
behuizing. Als u de aansteker te vol hebt gedaan,
mag u hem niet in uw zak steken of dichtbij uw huid
houden. Als er brandstof op uw huid terechtkomt,
moet u de huid goed reinigen. Als de irritatie blijft
duren of erger wordt, moet u een dokter raadplegen.
• Verzeker u ervan dat het brandstofblik gesloten is en
dat er in de buurt geen brandstof gemorst is, voordat
u de aansteker ontsteekt. Dit is een brandbare
vloeistof.
De vuursteen van uw Zippo-aansteker vervangen:
Verwijder de schroef (3) en de bijhorende veer op het
uiteinde van het brandstofreservoir. Neem de oude
vuursteen uit de schacht. Plaats de nieuwe vuursteen in
de schacht en plaats de veer terug. Draai ze lichtjes
aan. Draai de schroef zo ver mogelijk door, anders zal
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het deksel niet goed sluiten. Als het wiel vastzit nadat u
de nieuwe vuursteen geplaatst hebt, draait u het wiel
enkele keren naar achteren.
TIP: Bewaar een reservevuursteen onder het vilten
opvulsel (4).
Onderhoud van de lont
Als de lont zwart is geworden van de koolstof, trekt u
deze met een pincet eruit totdat u terug een propere
lont heeft (ongeveer 1 cm). Kort het uiteinde van de
lont in zodat deze op gelijke hoogte komt met de
windbescherming. Voer dit onderhoud 1 of 2 keer per
jaar uit. De lont moet vervangen worden als deze meer
dan 2 of 3 keer ingekort is. Voor meer informatie surft u
naar onze website die onderaan vermeld staat. Gebruik
altijd de authentieke Zippo-vloeistof,
-vuurstenen en -lonten.
De Zippo-aanstekervloeistof is speciaal ontwikkeld
voor windbestendige Zippo aanstekers. Deze vloeistof
geeft een zuivere vlam, gaat snel aan en gaat lang mee.
Garantie
Een Zippo-zakaansteker die naar onze reparatieafdeling
wordt teruggestuurd, zal volledig en gratis nagekeken
worden. We hebben nog nooit iets aangerekend voor de
reparatie van een Zippo-zakaansteker, ongeacht de
leeftijd of de toestand. De afwerking is echter niet
gegarandeerd.
Deze garantie is bijkomend op uw wettelijke rechten
onder de nationale wetgeving.
Informatie over producten of reparatie kunt u opvragen
bij de distributeur in uw land. Zie voor contactgegevens
de lijst met hoofddistributeurs.
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