
Isqueiros de Cobre

O que evita manchar o meu isqueiro Zippo  
de cobre?

Todos os isqueiros Zippo de cobre têm um  
leve revestimento de protecção para evitar que 
manchem antes de serem usados. O revestimento 
irá desaparecer com a utilização normal.

Como é que limpo o meu isqueiro Zippo de cobre?

Para restaurar a pátina natural de cobre sólido, 
recomendamos o seguinte:  

•	 Caixa de elevado brilho: Limpar com 
polimento de cobre. 

•	 Caixa com acabamento de escova: Limpar 
cuidadosamente com esponja de limpeza 
multi-usos como por exemplo esfregão macio 
ou médio da marca Scotch Brite (não use uma 
esponja para limpar aço). Passe a esponja 
cuidadosamente na mesma direcção do veio 
do acabamento.  

Como é que limpo o desenho de cobre gravado  
a laser no meu isqueiro mate?

O desenho a laser expõe a superfície de cobre  
que pode manchar. Esta é uma característica 
normal do cobre. Para limpar o cobre, 
recomendamos a utilização de um tecido  
macio e um limpador de cobre.

Acabamento Antigo

O acabamento do meu isqueiro de Acabamento 
Antigo desaparecerá?

O isqueiro de Acabamento Antigo é um 
acabamento único para lhe dar um aspecto de 
usado, nostálgico e velho. O acabamento não é 
permanente e começará a desaparecer com o uso.

Como é que evito que o acabamento do meu 
isqueiro Zippo de acabamento antigo desapareça?

Quando exposto ao álcool ou a fluido para 
isqueiro, o aspecto antigo começa de imediato  
a desaparecer. Ao encher o isqueiro, evite  
derramar o fluido para isqueiro na caixa exterior. 

Isqueiros de Ouro

Como é que cuido do acabamento do meu isqueiro 
Zippo de ouro?

Limpe suavemente as partes douradas com um 
pano macio e água ou Fluido para Isqueiro Zippo. 
Não utilize substâncias abrasivas.

Isqueiros de Cachimbo

O que torna única a inserção do isqueiro de 
cachimbo Zippo?

A chaminé do isqueiro de cachimbo Zippo envolve 
a chama em metal, permitindo que a chama seja 
direccionada directamente para o cachimbo 
sem danificar o fornilho. A ponta do isqueiro de 
cachimbo adapta-se a qualquer isqueiro padrão 
Zippo à prova de vento (não Slim). 

Como é que retiro 
a cobertura da 
chaminé?

Para efeitos de 
manutenção, 
a cobertura da 
chaminé do 
seu isqueiro de 
cachimbo Zippo 
é removível. Para 
retirar a cobertura, 
deslize a unha do 
polegar por baixo 
do bordo de cada 
extremidade e levante.
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