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Pozor!
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA. DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA 
O POLNJENJU Z GORIVOM. NE NALIJTE PREVEČ GORIVA.
• ZA UPORABO MORA BITI GRELNIK ROK NAPOLNJEN Z GORIVOM ZA VŽIGALNIKE. 

Uporabljajte le Zippo Premium gorivo za vžigalnike ali Ronsonol gorivo za vžigalnike. 
Napravo se lahko polni. Namenjena je večkratni uporabi in za zagotavljanje varne uporabe 
morate natančno slediti navodilom.

•Grelnik rok se med uporabo lahko zelo segreje. Da bi preprečili opekline, hranite grelnik 
rok v priloženem etuiju iz blaga. Če je grelnik še zmeraj prevroč, ga zavijte v dodaten kos 
tkanine. Po odstranitvi iz zaščitnega etuija se bo grelnik rok zelo segrel, dokler se vso 
gorivo ne porabi. NE DOTIKAJTE SE GA.

• Ko je grelnik vroč, ga ne jemljite iz zaščitnega etuija niti se ne dotikajte gorilnika. Več 
informacij ter predstavitveni video o uporabi lahko najdete na www.zippo.com. V kolikor 
potrebujete še več informacij, pokličite Zippo Službo za odnose s strankami na  
814-368-2700.

Da bi se izognili nizkotemperaturnim opeklinam kože, ne puščajte grelnika predolgo na 
enem mestu. Pogosto premikajte grelnik z enega mesta telesa na drugega. Ne uporabljajte 
ga med spanjem. Nizkotemperaturne opekline so opekline, ki so posledica dolgotrajnega 
stika kože s stalnim virom toplote, ki je višja od toplote telesa vendar dovolj nizka, da ne 
povzroči takojšnjih opeklin. Simptomi so lahko rdeči madeži in žulji na koži. Simptomi se 
lahko pojavijo brez, da bi se jih vi zavedali.
Otroci, starejši ljudje, invalidi in vsi, ki sami niso zmožni odstraniti grelnika rok, morajo 
biti med uporabo tega izdelka pod stalnim nadzorom. Grelnik rok odstranite s kože takoj, 
ko njegova uporaba zaradi vročine postane neudobna. Pri nepravilni uporabi ali pri uporabi 
izven zaščitnega etuija se bodo pojavile visoke temperature, ki lahko povzročijo opekline in 
brazgotine. LE ZA ZUNANJO UPORABO.
Ne dajajte goriva za vžigalnike neposredno na gorilnik. Ne napolniti preko meje.
Pazite, da gorivo za grelnik rok ne pride v stik z očmi ali usti. V primeru zaužitja goriva  
se posvetujte z zdravnikom. Ne izzovite bruhanja. V nujnih medicinskih primerih lahko 
dobite informacije 24 ur na dan na tel. številki 1-800-255-3924 za Severno Ameriko ali  
+ 1-813-248-0585 za drugod po svetu.

Polnjenje 
1. Prepričajte se, da je grelnik rok hladen na otip. Odstranite pokrov, nato odstranite 

katalitični gorilnik iz osnove tako, da ga držite po dolžini (Zippo logotip obrnjen navzgor). 
(Možno je, da se gorilec tesno prilega) Glejte Sliko 1.

2. Nalijte Zippo gorivo za vžigalnike v plastično posodico za polnjenje. Pazite, da ne 
polijete. Glejte Sliko 2. 
  •  Napolnite do spodnje črte za približno 6 ur gretja

	 	 	 •		Napolnite	do	zgornje	črte	za	približno	12	ur	gretja
	 	 	 •		Ne	polnite	nad	zgornjo	črto.
3. Nato počasi in previdno nalijte vsebino posodice za polnjenje v bel vpojni material 

(podoben bombažu) skozi odprtine katalitičnega gorilnika na ohišju grelnika rok. Pri tem 
naj ostane grelnik rok v pokončnem položaju. Glejte Sliko 3. Ne napolnite preveč. Preveč 
goriva lahko povzroči okvaro, poškodbo ali požar.

4. V primeru, da šobe med polnjenjem potisnejo bel vpojni material proti dnu, ga z 
zobotrebcem ali čem podobnim znova zrahljajte, da se dvigne do vrha ohišja grelnika.

5. Grelnik rok obdržite v pokončnem položaju in previdno namestite enoto katalitičnega 
gorilnika ter poskrbite, da bo pravilno nameščena.

6. Pred vžigom previdno obrišite odvečno gorivo za vžigalnike s površin grelnika in 
omogočite odvečnemu gorivu, da izpari. 

7. Pred vžigom se prepričajte, da je posoda z gorivom zaprta ter da v bližini ni razlitega 
goriva. Gorivo je vnetljivo.

8. Pustite grelnik rok v pokončnem položaju vsaj dve minuti, da se gorivo pred vžigom 
enakomerno porazdeli po vpojnem materialu in pride do katalitičnega gorilnika.

9. Po polnjenju in pred vžigom grelnika rok ne polagajte v ležeči položaj. Če ga položite v 
ležeči položaj lahko gorivo pride do katalitičnega gorilnika, kar lahko ob vžigu povzroči 
nastanek plamena. V primeru, da se pojavi viden plamen, ga je treba pogasiti. Navadno 
lahko vsakršen plamen z lahkoto ugasnete, vendar bodite zelo previdni. Če je potrebno, 
postavite grelnik rok na ognjevarno podlago in pustite, da plamen sam ugasne ali ga 
pogasite na varen način. 

10. Možno je, da grelnik rok po prvem polnjenju in vžigu ne bo deloval tako dolgo, kot je 
navedeno. To je lahko posledica privajanja katalitičnega gorilnika in vpojnega materiala.

Vžiganje
A. Pokrov grelnika naj bo odstranjen. Osnovno enoto z eno roko držite pokončno ter z drugo 

roko približajte vir ognja h katalitičnemu gorilniku za približno 10 sekund. Glejte Sliko 4. 
Vžig po prvem polnjenju lahko traja dlje od pričakovanega in zahteva večkratno uporabo 
vira ognja. Kot vir ognja lahko uporabite Zippo vžigalnik, kuhinjski vžigalnik ali vžigalico. 
Sledite navodilom za uporabo posameznega vira ognja. Roke in oblačila držite stran od 
ognja. Grelnik rok se segreje s katalitičnim postopkom. Po vžigu plamen ni več prisoten. 
Prisotnost plamena po vžigu je pokazatelj prenapolnjenosti. Ugasnite ogenj in pustite, da 
odvečno gorivo izpuhti pred ponovnim vžigom.

B. Po uspešnem vžigu namestite pokrov grelnika in postavite grelnik v priložen zaščitni 
etui. Glejte Sliko 5. Grelnik rok mora ves čas biti v priloženem zaščitnem etuiju, saj tako 
preprečite pregrevanje. Vaš Zippo grelnik rok bo sedaj več ur zagotavljal prijetno toplino. 
Po vžigu grelnik proizvaja toploto s katalitičnim postopkom brez plamena.

C. Ko je grelnik rok enkrat prižgan, ne obstaja varen način, da zaustavite oddajanje toplote. 
Če je potrebno, položite grelnik rok v priložen zaščitni etui ter ga položite na ognjevarno 
podlago, dokler ne zmanjka goriva in grelnik ne postane hladen na dotik.

 Katalitični gorilnik je potrošni material. Življenjska doba gorilnika je odvisna od načina in 
trajanja uporabe. Redno ga menjajte. Ni v garanciji.

V primeru težav z delovanjem vašega grelnika rok, le-tega nikar ne vrnite v trgovino.  
Namesto tega naj kupci iz ZDA stopijo v stik z Zippo Službo za odnose s strankami na 
številko 814-368-2700, kjer lahko dobite več informacij, ali pošljejo grelnik rok po pošti  
po tleh (zaradi zakonodaje) na spodnji naslov.
Stranke izven ZDA naj stopijo v stik z lokalnim dobaviteljem. Pod nobenim pogojem ne 
pošiljajte grelnika rok podjetju Zippo. Prosimo, upoštevajte navodila dobaviteljev v vaši 
državi. Glejte seznam.

Garancija Zippo grelnika rok
Če ta grelnik rok svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo v 2 letih od nakupa, bodisi zaradi 
napake v materialu in/ali izdelavi, ga vrnite prodajalcu ali podjetju Zippo, ki ga bo na lastne 
stroške popravilo ali zamenjalo. Katalitični gorilnik je treba redno menjati in ni v garanciji. 
Garancije na površinsko obdelavo ni. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, 
ki se lahko razlikujejo med državami. Neuporaba Zippo goriva lahko razveljavi garancijo. 
Nadomestne gorilne elemente in etuije lahko kupite od podjetja Zippo. Za servisno popravilo 
vrnite grelnik rok skupaj z dokazom o nakupu.
Za informacije o proizvodih in popravilih se obrnite na lokalne distributerje, ki so navedeni 
na seznamu Master distributerjev.


