
Zapalniczki mosiężne
Co chroni moją mosiężną zapalniczkę Zippo przed 
zaśniedzeniem?
Każda mosiężna zapalniczka Zippo posiada lekką 
powłokę ochronną, która zapobiega zaśniedzeniu 
zapalniczki zanim będzie ona używana. Powłoka 
ta zetrze się w wyniku normalnego użytkowania 
zapalniczki.

Jak należy czyścić mosiężną zapalniczkę Zippo?
Aby odzyskać naturalną patynę na litym mosiądzu, 
zaleca się: 

•	 Obudowa o polerowanej powierzchni:  
czyszczenie za pomocą preparatu do  
polerowania mosiądzu. 

•	 Obudowa o powierzchni szczotkowanej:  
delikatne czyszczenie za pomocą uniwer-
salnych czyścików, np. czyściki firmy Scotch 
Brite o właściwościach lekko lub średnio 
szorujących (nie używać zmywaków  
metalowych). Delikatnie pocierać za  
pomocą czyścika zgodnie z kierunkiem  
przebiegu faktury wykończenia. 

Jak należy czyścić laserowo wygrawerowany wzór 
na zapalniczce z matową obudową?
W wyniku laserowego wygrawerowania wzoru,  
odsłonięta zostaje warstwa mosiężna, która  
może ulec zaśniedzeniu. Jest to naturalna cecha 
mosiądzu. Do czyszczenia mosiądzu zaleca się  
stosowanie miękkiej ściereczki i środka czyszczą-
cego do mosiądzu.

Wykończenie antyczne
Czy wykończenie na mojej zapalniczce Antique 
Finish ulegnie starciu?
Zapalniczka Antique Finish posiada unikalne  
wykończenie, które nadaje jej używany,  
nostalgiczny i stary wygląd. Wykończenie to  
nie jest trwałe i zacznie się ścierać.

W jaki sposób mogę zapobiec ścieraniu się  
antycznego wykończenia zapalniczki Zippo?
Pod wpływem alkoholu lub paliwa antyczne wy-
kończenie zacznie się natychmiast ścierać Przy 
wypełnianiu zapalniczki benzyną, należy unikać jej 
rozlania na obudowę. 

Złote zapalniczki
Jak należy dbać o wykończenie złotej zapalniczki 
Zippo?
Delikatnie wyczyścić złocone części przy pomocy 
miękkiej ściereczki i wody lub benzyny do  
zapalniczek Zippo. Nie należy używać substancji  
o właściwościach ściernych.

Zapalniczki fajkowe
W czym tkwi wyjątkowość wewnętrznego wkładu 
zapalniczki fajkowej?
Dzięki kominowi zapalniczki fajkowej Zippo  
płomień jest ograniczony metalową obudową, 
dzięki czemu może być wsunięty bezpośrednio do 
fajki, nie uszkadzając jej główki. Wkład zapalniczki 
fajkowej pasuje do każdej standardowej (z wyklu-
czeniem zapalniczki typu Slim) wiatroodpornej 
zapalniczki Zippo.

Jak wyciągnąć zatyczkę komina?
W celach konserwa-
cyjnych, zapalniczka 
fajkowa wyposażona 
jest w wyjmowaną 
zatyczkę komina. 
Aby wyciągnąć 
zatyczkę, należy 
wsunąć paznokieć 
kciuka pod jedną z 
końcówek zatyczki i 
ją unieść.

Zasady i wskazówki dotyczące użytkowania 
zapalniczek wiatroodpornych 
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