
Mässingständare

Vad hindrar min mässingständare från Zippo från 
att mattas?

Varje mässingständare från Zippo har en 
ljusskyddande beläggning som ska förhindra att 
ytan mattas innan den används. Beläggningen 
kommer att slitas ut vid normal användning.

Hur rengör jag min mässingständare från Zippo?

För att återställa den naturliga patinan för solid 
mässing rekommenderar vi följande: 

•	 Högglanshölje: Rengör med mässingspolish. 
•	 Borstglättat hölje: Rengör försiktigt 

med  multisyftesrengöringsduk såsom Scotch 
Brites mjuka eller medelgrova dukar (använd 
inte stålull). Gnugga försiktigt duken i samma 
riktning som finishens ådring. 

 
Hur rengör jag den lasergraverade 
mässingsdesignen på min matta tändare?

Den lasergraverade designen exponerar 
mässingsytan som kan mattas. Detta är en normal 
egenskap hos mässing. För att rengöra mässingen 
rekommenderar vi att du använder en mjuk duk och 
mässingsrengöringsmedel.

Antik finish

Kommer finishen på min tändare med antik  
finish att klinga av?

Tändaren med antik finish har en unik finish som 
ger den ett använt, nostalgiskt och slitet utseende. 
Denna finish är inte beständig och kommer att 
börja klinga av när du använder den.

Hur förhindrar jag att finishen på min  
Zippo-tändare med antik finish slits ut?

När den exponeras för alkohol eller tändvätska 
kommer den antika finishen omedelbart att börja 
avklinga. När du fyller på tändaren, undvik att 
spilla tändvätska på det yttre höljet. 

Guldtändare

Hur sköter jag finishen på min guldtändare  
från Zippo?

Rengör försiktigt belagda delar med en mjuk duk 
och vatten eller Zippos tändvätska. Använd inte 
slipande substanser.

Piptändare

Vad är det som gör Zippos piptändarinsats unik?

Utloppet på Zippos piptändare innesluter 
flamman i metall, detta gör det möjligt för 
flamman att dras direkt in i pipan utan att skada 
skålen. Piptändarinsatsen passar i alla Zippos 
vindbeständiga tändare (inte Slim).

Hur tar jag bort 
utloppslocket?

Locket på utloppet 
på din piptändare 
från Zippo är 
borttagbar för 
underhållssyften. 
För att ta bort 
locket, för in din 
tumnagel under 
kanten på någon  
av ändarna och lyft.
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