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Var försiktig!
LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN NI ANVÄNDER HANDVÄRMAREN. FÖLJ 
BRÄNSLEPÅFYLLNINGSANVISNINGARNA NOGA. FYLL INTE PÅ SÅ ATT DET RINNER ÖVER!
• HANDVÄRMAREN MÅSTE VARA FYLLD MED BRÄNSLE FÖR ATT KUNNA ANVÄNDAS. Använd 

endast Zippo Premium Lighter Fuel eller Ronsonol Lighter Fuel. Detta är en påfyllningsbar 
enhet. Den är avsedd för flera användningsområden och anvisningarna måste följas noga 
för att säkerställa säker användning.

• Handvärmaren kan bli mycket varm när den används. För att undvika att du bränner dig 
själv eller någon annan ska den alltid vara i den medföljande skyddspåsen av tyg. Om 
den fortfarande är för varm kan man vira in den i en extra tygbit. När den tas ut ur den 
skyddande påsen kommer handvärmaren att bli mycket varm tills bränslet tar slut. RÖR 
INTE VID DEN.

• Ta inte ut värmaren ur sin skyddande påse och rör inte vid brännaren när den är varm. 
Ytterligare anvisningar och en video som visar hur man använder den kan ses på  
www.zippo.com. Om du behöver ytterligare anvisningar kan du ringa Zippos kundtjänst  
på 814-368-2700.

Låt inte värmaren bli kvar på endast ett område av din kropp, detta för att undvika 
brännskador på huden. Detta kan inträffa trots relativt låg temperatur. Byt position på 
värmaren ofta. Använd den inte när du sover. Lågtemperatursbrännskador orsakas av 
långvarig kontakt med en värmekälla som överstiger kroppstemperaturen men som inte 
är tillräckligt varm för att orsaka omedelbara brännskador. Symtomen kan inkludera röda 
fläckar eller blåsor på huden. Det kan ske utan att du märker det.
Barn, äldre, handikappade och de som inte kan ta bort handvärmaren själva ska övervakas 
när de använder den här produkten. Ta omedelbart bort handvärmaren från huden om den 
blir obehagligt varm. Om den används på fel sätt eller utan den medföljande skyddande 
tygpåsen så kommer högre temperaturer att förekomma. Detta kan orsaka brännskador och 
permanent ärrbildning. ENDAST FÖR EXTERN ANVÄNDNING.
Häll inte tändarvätska direkt på brännaren för antändning. Fyll inte på så att det rinner över.
Låt inte bränsle till handvärmaren komma i kontakt med ögon eller mun. 
Konsultera en läkare om bränslet sväljs. Framkalla inte kräkningar. För medicinsk 
nödsituationsinformation dygnet runt 1-800-255-3924 i Nordamerika eller + 1-813-248-0585 
i hela världen.

Hur man fyller på
1. Se till att handvärmaren är sval när man rör vid den. Ta bort locket på handvärmaren, ta 

sedan bort den katalytiska brännarenheten från basenheten genom att hålla den i sin 
längdriktning (upprätt med Zippo-loggan på rätt håll). (Brännarenheten kan sitta fast 
hårt.) Se figur 1.

2. Häll Zippo Lighter Fluid i påfyllningskoppen av plast. Spill inte. Se figur 2.
  •  Fyll på upp till det nedre strecket för ca. 6 timmars värme. 
	 	 •		Fyll	på	upp	till	det	övre	strecket	för	ca.	12	timmars	värme.
	 	 •		Fyll	inte	på	över	det	övre	strecket.
3. Häll sedan sakta och försiktigt innehållet i påfyllningskoppen i det vita 

absorberingsmaterialet (liknar bomull) genom öppningarna i den katalytiska brännaren 
på handvärmarens hölje. När detta sker ska handvärmaren hela tiden vara i upprätt 
läge. Se figur 3. Fyll inte på så att det rinner över. Om det rinner över så kan det orsaka 
funktionsstörningar, skaderisk och brand.

4. Om påfyllningskoppens munstycke trycker ner det vita absorberingsmaterialet under 
påfyllningen kan man använda en tandpetare eller liknande verktyg för att peta upp 
materialet upp till den övre delen av handvärmarens hölje.

5. Håll handvärmaren upprätt och var noggrann när du sätter tillbaka den katalytiska 
brännarenheten. Se till att den sitter fast ordentligt.

6. Torka noga bort all överflödig tändarvätska från handvärmarens ytor och låt överblivet 
bränsle avdunsta innan du tänder på. 

7. Se till att bränslebehållaren är stängd och att det inte finns något utspillt bränsle i 
närheten innan du tänder på. Bränslet är lättantändligt.

8. Låt handvärmaren vila i upprätt läge i minst två minuter innan du tänder på så att bränslet 
ska få möjlighet att distribueras fullständigt i det absorberande materialet och bli 
tillgängligt för den katalytiska brännaren.

9. Lägg inte handvärmaren ner på sidan efter påfyllning och före du tänder den. Om den har 
lagts ner på sidan kan flytande bränsle ha kommit in i den katalytiska brännaren. Detta 
kan göra att en låga förekommer vid tändning. Om en synlig låga utvecklas måste den 
släckas. Vanligtvis kan lågan lätt blåsas ut men var extremt noggrann och försiktig. Vid 
behov kan man placera handvärmaren på en brandsäker yta och låta lågan brinna ut eller 
släckas på ett säkert sätt.

10. Handvärmaren kanske inte fungerar under den tid som angivits efter den initiala 
påfyllningen och tändningen på grund av en inkörningsprocess för den katalytiska 
brännaren och det absorberande materialet.

Hur man tänder
A. När du har tagit bort locket från handvärmaren ska du hålla basenheten upprätt med 

en hand och med den andra handen föra lågan till den katalytiska brännarenheten i 
cirka 10 sekunder. Se figur 4. Antändning vid den första användningen efter den initiala 
påfyllningen kan ta längre tid än väntat och kräva att man tillför en låga mer än en 
gång. Lågan kan komma från en Zippo-tändare, braständare eller en tändsticka. Följ 
bruksanvisningarna för den tändanordning ni använder. Håll händer och kläder borta från 
lågan. Handvärmaren värms upp genom en katalytisk process. Ingen låga förekommer 
efter tändning. Om en låga förekommer vid tändning är detta ett tecken på att det har 
runnit över vid påfyllningen. Släck lågan och låt det överflödiga bränslet avdunsta innan 
du försöker tända igen.

B. Efter att tändning utan låga har bekräftats ska locket sättas på igen på handvärmaren. 
Placera sedan värmaren i den medföljande skyddande tygpåsen. Se figur 5. 
Handvärmaren måste alltid placeras i den medföljande skyddande tygpåsen för att 
förhindra att den blir för varm. Din handvärmare från Zippo kommer nu att ge behaglig 
värme i flera timmar. När den har tänts kommer värmen från en katalytisk process  
utan låga.

C. När den väl har tänts finns inget säkert sätt att stoppa värmeutvecklingen. Vid behov, 
placera handvärmaren i den medföljande skyddande tygpåsen och placera den på en 
brandsäker yta tills bränslet har tagit slut och handvärmaren är tillräckligt sval för att  
röra vid. 

 Den katalytiska brännaren är utbytbar. Brännaren kan användas många gånger, men hur 
många beror på hur den används och hur länge den används. Byt ut den regelbundet. 
Den ingår inte i garantin.

Om du har några problem med att använda din handvärmare ska du inte lämna tillbaka den 
till din återförsäljare. Istället ska kunder i USA kontakta Zippos kundtjänst på 814-368-2700 
för att få ytterligare anvisningar eller skicka handvärmaren, via marktjänster (på grund av 
myndighetsbestämmelser), till adressen som finns listad nedan. 
Kunder utanför USA ska kontakta den lokala distributören. Skicka inte under några 
omständigheter en handvärmare via post till Zippo. Vänligen följ de råd du får av den lokala 
distributören i ditt land. Se lista.

Garanti för Zippos handvärmare
Om denna handvärmare inte fungerar som den ska inom 2 år efter inköp på grund av 
materialdefekter och/eller arbetsutförande, vänligen returnera den till Zippo så att den kan 
repareras eller ersättas enligt vårt gottfinnande. Det katalytiska brännarelementet måste 
bytas ut regelbundet och ingår inte i garantin. Finishen ingår inte i garantin. Denna garanti 
ger dig särskilda juridiska rättigheter som gäller jämsides med, och påverkar inte, dina 
lagstadgade rättigheter. Om du använder annat bränsle än Zippo så gäller inte garantin. 
Extra brännarelement och påsar kan erhållas från Zippo. Om du ska få garantiservice måste 
du returnera handvärmaren tillsammans med köpbevis.
För att få produkt- eller reparationsinformation, se Huvuddistributörslistan för att hitta den 
lokala distributören för ditt land.


