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Let op!
LEES DE HELE INHOUD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG VOORDAT U DE 
HANDWARMER IN GEBRUIK NEEMT. LEEF DE INSTRUCTIES VOOR HET BIJVULLEN VAN 
BRANDSTOF NAUWGEZET NA. VUL NIET TE VEEL BRANDSTOF BIJ!
• DE HANDWARMER MOET MET GESCHIKTE BRANDSTOF WORDEN GEVULD. Gebruik 

uitsluitend Zippo Premium aanstekervloeistof of Ronsonol aanstekervloeistof. De 
Handwarmer is hervulbaar. Dit hulpmiddel is bedoeld voor meervoudig gebruik. Voor een 
veilig gebruik moeten de instructies zorgvuldig worden nageleefd.

•De Handwarmer kan tijdens het gebruik erg heet worden. Vermijd brandletsel bij uzelf 
en anderen: laat de Handwarmer altijd in het bijgeleverde stoffen beschermtasje zitten. 
Als hij dan toch te heet wordt, kunt u hem in een extra doekje wikkelen. Buiten het 
bijgeleverde stoffen beschermtasje wordt de Handwarmer erg heet, totdat de brandstof op 
is. RAAK HEM DAN NIET AAN.

• Als de Handwarmer heet is, mag hij niet uit het bijgeleverde stoffen beschermtasje 
worden gehaald of rechtstreeks worden aangeraakt. U kunt verdere aanwijzingen en een 
instructievideo vinden op www.zippo.com. Voor verdere instructies kunt u ook Zippo 
Consumer Relations bellen: 814-368-2700.

Vermijd lage-temperatuurverbranding van de huid: houd de Handwarmer niet langdurig op 
dezelfde plaats van het lichaam. Laat hem regelmatig van plaats veranderen. Gebruik de 
Handwarmer niet terwijl u slaapt. Lage-temperatuurverbranding is een vorm van verbranding 
die wordt veroorzaakt door langdurige aanraking van een warmtebron waarvan de 
temperatuur hoger is dan de lichaamstemperatuur maar niet hoog genoeg om onmiddellijk 
brandletsel te veroorzaken. Symptomen hiervan zijn onder meer rode plekken of blaren op 
de huid. Zulk brandletsel kan optreden zonder dat u daar iets van merkt.
Voor kinderen, ouderen, gehandicapten en mensen die de Handwarmer niet zelfstandig 
kunnen verplaatsen is toezicht nodig bij het gebruik van dit product. Verwijder de 
Handwarmer onmiddellijk van de huid als hij zo warm wordt dat het ongemak oplevert. 
Als de Handwarmer op een verkeerde manier wordt gebruikt, of buiten het bijgeleverde 
stoffen beschermtasje, stijgt de temperatuur, met brandwonden en blijvende littekens als 
mogelijke gevolgen. ALLEEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK.
Breng aanstekervloeistof niet rechtstreeks op de brander aan. Vul niet te veel brandstof bij.
Laat de brandstof van de Handwarmer niet met de ogen of de mond in aanraking komen. 
Raadpleeg een arts als er brandstof is ingeslikt. Wek geen braaklust op. Bel voor medische 
informatie in noodgevallen, 24 uur per dag: 1-800-255-3924 binnen Noord-Amerika of 
+1-813-248-0585 wereldwijd.

De Handwarmer vullen 
1. Zorg dat de Handwarmer van koele aanraaktemperatuur is. Neem het deksel van de 

Handwarmer. Maak dan het katalytische branderelement los van de basiseenheid terwijl 
u de warmer rechtop houdt (met het Zippo-logo leesbaar). (Het branderelement kan strak 
vastzitten.) Zie afbeelding 1.

2. Schenk Zippo aanstekervloeistof in het plastic vulkannetje. Mors daarbij niet. Zie 
afbeelding 2. 
  •  Vul het kannetje tot de onderste lijn voor ongeveer 6 uur verwarming. 

	 	 	 •		Vul	het	kannetje	tot	de	bovenste	lijn	voor	ongeveer	12	uur	verwarming.
	 	 	 •		Vul	het	kannetje	niet	verder	dan	tot	de	bovenste	lijn.
3. Schenk de inhoud van het kannetje vervolgens voorzichtig en langzaam in het witte 

(katoenachtige) absorptiemateriaal, via de opening voor het katalytische branderelement 
op de romp van de Handwarmer. Houd de Handwarmer daarbij steeds rechtop. Zie 
afbeelding 3. Vul niet te veel brandstof bij. Overvulling kan functiestoornissen, letselrisico 
en brand veroorzaken.

4. Als het witte absorptiemateriaal tijdens het vullen door de vultuit omlaag wordt geduwd, 
kunt u het met een tandenstoker of een dergelijk instrumentje weer omhoog halen tot de 
bovenkant van de romp.

5. Houd de Handwarmer rechtop en plaats het katalytische branderelement voorzichtig 
terug. Zorg dat het element goed vast zit.

6. Veeg eventuele overtollige aanstekervloeistof voorzichtig van het oppervlak van de 
Handwarmer en laat restjes brandstof verdampen voordat u de Handwarmer aansteekt. 

7. Overtuig u er vóór het aansteken van dat het vloeistofkannetje dicht is en dat er geen 
gemorste brandstof dichtbij ligt. De brandstof is licht ontvlambaar.

8. Laat de Handwarmer minstens twee minuten rechtop staan voordat u hem aansteekt, 
zodat de brandstof zich volledig in het absorptiemateriaal verspreidt en binnen bereik 
van het katalytische branderelement komt.

9. Leg de Handwarmer niet plat neer tussen het vullen en het aansteken. Als de 
Handwarmer plat wordt neergelegd, kan de vloeibare brandstof in het katalytische 
branderelement terechtkomen. Daardoor kan het materiaal bij het aansteken 
ontvlammen. Als er een zichtbare vlam tot ontwikkeling komt, moet deze worden 
gedoofd. Een vlam kan gewoonlijk gemakkelijk worden uitgeblazen, maar ga daarbij zeer 
voorzichtig te werk. Leg de Handwarmer zo nodig op een vuurvast oppervlak, zodat de 
vlam kan uitbranden of op een veilige manier kan worden gedoofd.

10. Het kan gebeuren dat de Handwarmer, nadat hij voor de eerste keer is gevuld en 
aangestoken, minder lang werkzaam blijft dan is beloofd, als gevolg van het inklinken 
van het katalytische branderelement en het absorptiemateriaal.

De Handwarmer aansteken
A. Houd de Handwarmer, zonder deksel, met één hand rechtop en houd met de andere 

ongeveer 10 seconden lang een vlam tegen het katalytische branderelement. Zie 
afbeelding 4. Bij de eerste vulling/het eerste gebruik kan het aansteken langer 
duren dan u had verwacht en kan het nodig zijn, vaker dan één keer een vlam bij 
het branderelement te houden. Voor het aanbrengen van de vlam kunt u een Zippo-
aansteker, een huishoudaansteker of een lucifer gebruiken. Ga te werk volgens de 
gebruiksaanwijzing van de vlamvoorziening die u gebruikt. Houd uw handen en kleding 
op veilige afstand van vuur. De Handwarmer genereert warmte door middel van een 
katalyseproces. Na het aansteken is er geen vlam meer. Als er na het aansteken wel een 
vlam waarneembaar is, is dat een teken van overvulling. Doof de vlam en laat overtollige 
brandstof verdampen voordat u een nieuwe poging tot aansteken doet.

B. Nadat u zich ervan hebt verzekerd dat de Handwarmer zonder vlam brandt, kunt u het 
deksel terugzetten en de Handwarmer in het bijgeleverde stoffen beschermtasje doen. 
Zie afbeelding 5. Om oververhitting te voorkomen moet de Handwarmer altijd in het 
bijgeleverde stoffen beschermtasje worden gedaan. Nu verschaft uw Zippo Handwarmer 
u urenlang comfortabele warmte. Na het aansteken wordt warmte gegenereerd door een 
katalyseproces zonder vlam.

C. Na het aansteken bestaat er geen veilige manier om het verwarmingsproces te 
beëindigen. Leg de Handwarmer zo nodig, in het bijgeleverde beschermtasje, op een 
vuurvast oppervlak totdat de brandstof op is en de Handwarmer zodanig is afgekoeld dat 
u hem kunt aanraken. 

 Het katalytische branderelement kan worden vervangen. Afhankelijk van de wijze en 
de duur van gebruik kan het branderelement heel vaak worden gebruikt. Vervang het 
branderelement periodiek. Dit valt niet onder de garantie.

Mocht u problemen ondervinden met de werking van uw Handwarmer, breng hem dan niet 
terug naar uw detailhandelaar. In plaats daarvan moeten klanten in de V.S. voor verdere 
instructies contact opnemen met Zippo Consumer Relations, telefoon 814-368-2700 of de 
Handwarmer naar het onderstaande adres sturen (niet per luchtpost/luchtvracht, vanwege 
overheidsvoorschriften). 
Consumenten buiten de V.S. wordt geadviseerd, contact te leggen met hun plaatselijke 
distributeur. U dient onder geen beding Handwarmers naar Zippo terug te sturen. Ga te werk 
overeenkomstig het advies van de plaatselijke distributeur in uw land. Zie adressenlijst.

Garantie Zippo Handwarmer
Als deze Handwarmer binnen 2 jaar na aankoop niet naar behoren functioneert als gevolg 
van materiaal- en/of fabricagefouten, verzoeken wij u deze naar Zippo te retourneren voor 
reparatie of vervanging, naar onze keuze. Het katalytische branderelement moet periodiek 
worden vervangen. Dit valt niet onder de garantie. De uiterlijke afwerking valt niet onder de 
garantie. Deze garantie verleent u bepaalde wettelijke rechten, die met uw statutaire rechten 
overeenkomen en die niet beïnvloeden. Het gebruik van brandstof van andere merken dan 
Zippo maakt deze garantie nietig. Vervangende branderelementen of tasjes zijn bij Zippo 
verkrijgbaar. Stuur bij retournering van uw Handwarmer voor garantie- of servicedoeleinden 
uw aankoopbewijs mee.
Informatie over producten of reparatie kunt u opvragen bij de distributeur in uw land. Zie 
voor contactgegevens de lijst met hoofddistributeurs.


