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Dikkat!
KULLANMADAN ÖNCE TÜM KULLANIM TALİMATLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. YAKIT 
DOLDURMA TALİMATLARINA HARFİYEN UYUN. AŞIRI DOLDURMAYIN!
• EL ISITICISI KULLANIM İÇİN YAKITLA DOLDURULMALIDIR. Yalnızca Zippo Premium Çakmak 

Yakıtı veya Ronsonol Çakmak Yakıtı kullanın. Bu, yeniden doldurulabilir bir cihazdır. 
Birden çok defa kullanım amaçlıdır ve güvenli kullanımı sağlayabilmek için talimatlar 
harfiyen yerine getirilmelidir.

• El ısıtıcısı kullanım esnasında çok fazla ısınabilir. Kendinizin ve başkalarının yanmasını 
engellemek için, ısıtıcıyı daima birlikte verilen koruyucu bez çantada saklayın. Eğer 
hâlâ çok sıcaksa, onu ilaveten bir bez parçasına daha sarın. Koruyucu bez çantadan 
çıkarıldığında El Isıtıcısı, yakıtı tükenene kadar çok sıcak olacaktır. DOKUNMAYIN.

• Sıcakken ısıtıcıyı koruyucu bez çantadan çıkarmayın veya brülöre dokunmayın.  
Diğer talimatlar ve bir kullanım videosu www.zippo.com adresinde görülebilir. İlave 
yardıma ihtiyacınız olduğunda, 814-368-2700 numaralı telefondan Zippo Müşteri 
İlişkileri’ni arayın.

Cildinizin düşük sıcaklık yanıklarına maruz kalmasını engellemek üzere, ısıtıcının 
vücudunuzun yalnızca tek bir bölgesinde kalmasına izin vermeyin. Konumunu sık sık 
değiştirin. Uyurken kullanmayın. Düşük sıcaklık yanığı, vücuttan daha yüksek ancak hemen 
yanmaya neden olmayacak kadar da düşük bir sıcaklığa sahip bir ısı kaynağıyla uzun süreli 
temasın yol açtığı bir yanık türüdür. Semptom olarak cilt üzerinde beliren kırmızı lekeler 
veya kabarcıklar görülebilir. Siz farkına varmadan bile gerçekleşebilir.
Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve El Isıtıcısının yerini kendi başlarına değiştiremeyenler 
ürünü kullanırken gözetim altında tutulmalıdır. Rahatsız edici derecede sıcak hale gelirse 
El Isıtıcısını derhal cildinizden çekiniz. Doğru olmayan biçimde veya ürünle birlikte verilen 
koruyucu bez çanta olmaksızın kullanıldığı takdirde, yanıklara ve kalıcı izlere sebep 
olabilecek yüksek sıcaklıklara maruz kalınabilir. YALNIZCA HARİCİ KULLANIM İÇİNDİR.
Çakmak sıvısını, ateşlemek üzere doğrudan brülör üzerine koymayın. Aşırı doldurmayın.
El Isıtıcısı yakıtının gözler veya ağızla temasına izin vermeyin. Yakıt yutulduğu takdirde 
bir doktora danışın. Kusmaya çalışmayın. Günde 24 saat boyunca tıbbi acil durum bilgileri 
edinmek için Kuzey Amerika’dan 1-800-255-3924 veya tüm dünyadan +1-813-248-0585 
numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Doldurma 
1. El Isıtıcısının dokunulabilecek ısıda olduğundan emin olun. El Isıtıcısı kapağını çıkarın 

ve ardından katalitik brülörü uzunlamasına (Zippo logosuna dikey) tutarak taban 
ünitesinden çıkarın. (Brülör ünitesi yerine sıkıca oturmuş olabilir). Şekil 1’e bakın.

2. Zippo Çakmak Sıvısını plastik doldurma kabına boşaltın. Dışarı akıtmayın.  
Şekil 2’ye bakın. 
  •  6 saatlik ısıtma için alt çizgiye kadar doldurun. 

	 	 	 •		12	saatlik	ısıtma	için	üst	çizgiye	kadar	doldurun.
	 	 	 •		Doldururken	üst	çizgiyi	aşmayın.
3. Ardından, El Isıtıcısını dik konumda tutarak, doldurma kutusunun içindekileri El Isıtıcısının 

gövdesi üzerindeki katalitik brülör ağzı yoluyla beyaz emici madde (pamuk benzeri) içine 
dikkatlice ve yavaşça dökün. Şekil 3’e bakın. Aşırı doldurmayın. Aşırı doldurma arızaya, 
yaralanma riskine veya yangına sebep olabilir.

4. Eğer doldurma esnasında filtre ağzı beyaz emici maddeyi aşağı doğru itiyorsa, maddeyi el 
ısıtıcısı gövdesinin üst kısmına doğru kabartmak için kürdan veya benzeri bir  
araç kullanın.

5. El Isıtıcısını dik tutun ve katalitik brülör ünitesini tam olarak yerine oturduğundan emin 
olacak şekilde dikkatlice değiştirin.

6. El Isıtıcısı yüzeyinde kalmış olabilecek fazla çakmak sıvısını dikkatlice silin ve kalan 
yakıtın da ateşlemeden önce buharlaşmasına izin verin. 

7. Ateşlemeden önce yakıt bidonunun kapalı olduğundan ve etrafa dökülmüş yakıt 
bulunmadığından emin olun. Yakıt alev alabilir.

8. Ateşlemeden önce, yakıtın emici maddeye tamamen yayılmasına ve katalitik brülör için 
hazır hâle gelmesine olanak tanımak üzere El Isıtıcısını en az iki dakika boyunca dik 
konumda tutun.

9. Doldurmanın ardından ve ateşlemeden önce El Isıtıcısını yatay konumda bırakmayın. 
Yatay konumda sıvı yakıt, katalitik brülörün içine girebilir ve bu da ateşleme ile birlikte 
alev almaya neden olabilir. Görünür bir alev ortaya çıktığı takdirde söndürülmelidir. 
Genellikle alevler üflenerek kolayca söndürülebilir, ancak büyük özen ve itina gösterin. 
Gerekli olduğu takdirde, el ısıtıcısını yanmaz bir yüzeye koyun ve alevin güvenli bir 
şekilde sönmesine veya tükenmesine olanak tanıyın.

10. Katalitik brülörün ve emici maddenin alışma süreci nedeniyle El Isıtıcısı, ilk doldurma ve 
ateşlemenin ardından, belirtildiği kadar uzun çalışmayabilir.

Ateşleme
A. El Isıtıcısının kapağı çıkarılmış durumdayken, bir elinizde taban ünitesini dik tutun ve 

diğer elinizi kullanarak katalitik brülör ünitesine yaklaşık 10 saniye boyunca alev verin. 
Şekil 4’e bakın. İlk doldurmanın ardından ilk kullanım için yapılan ateşleme, beklenenden 
uzun zaman alabilir ve birden çok kez alev verilmesini gerektirebilir. Alev bir Zippo 
çakmaktan, kullanılan diğer bir çakmaktan veya bir kibritten sağlanabilir. Alev vermek 
için kullanıyor olduğunuz aracın kullanım talimatlarına uygun davranın. Ellerinizi ve 
giysilerinizi alevden uzak tutun. El Isıtıcısı katalitik bir işlem yoluyla ısınır. Ateşlemeden 
sonra herhangi bir alev söz konusu olmaz. Ateşlemenin ardından görülen alev, aşırı 
doldurmaya işaret eder. Alevi söndürün ve yeniden ateşlemeden önce fazla yakıtın 
buharlaşmasına izin verin.

B. Alevsiz ateşleme gerçekleştikten sonra El Isıtıcısı kapağını takın ve ardından ısıtıcıyı 
ürünle birlikte verilen koruyucu bez çantanın içine yerleştirin. Şekil 5’e bakın. Aşırı 
ısıtmanın önlenmesi için El Isıtıcısı daima ürünle birlikte verilen koruyucu bez çanta içine 
yerleştirilmelidir. Zippo El Isıtıcınız artık saatler boyunca size rahat bir sıcaklık sağlamaya 
hazırdır. Ateşlemenin ardından ısı, alev içermeyen bir katalitik işlem yoluyla sağlanır.

C. Ateşleme yapıldıktan sonra ısıtma eylemini durdurmanın güvenli bir yolu yoktur. Gerekli 
olduğu takdirde El Isıtıcısını, ürünle birlikte verilen koruyucu bez çanta içinde olacak 
şekilde, yakıt tükenene ve El Isıtıcısı dokunulabilecek bir sıcaklığa sahip oluncaya kadar 
yanmaz bir yüzey üzerine koyun. 

 Katalitik brülör sınırlı kullanım içindir. Brülör nasıl kullanıldığına ve kullanım süresine 
bağlı olarak pek çok defa kullanılabilir. Düzenli olarak değiştirin. Garanti  
kapsamında değildir.

El Isıtıcınızın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde, onu perakende satış 
mağazasına iade etmeyin. Bunun yerine, ABD sınırları içerisindeki müşteriler diğer talimatlar 
için 814-368-2700 numaralı telefondan Zippo Müşteri İlişkileri’yle iletişime geçebilir veya 
el ısıtıcısını yalnızca yer hizmetleri yoluyla (hükümet düzenlemeleri nedeniyle) aşağıda 
belirtilen adrese gönderebilir. 
ABD dışındaki müşteriler yerel dağıtımcı ile bağlantı kurmalıdır. Bir El Isıtıcısını hiçbir 
durumda Zippo’ya postalamayın. Lütfen ülkenizdeki yerel dağıtımcının tavsiyelerine uyun. 
Listeye bakın.

Zippo El Isıtıcısı Garantisi
Bu El Isıtıcısı, kullanılan malzeme ve/veya işçilikten kaynaklanan sebeplerle, satın alındıktan 
sonraki 2 yıl içerisinde tatmin edici performans sağlamazsa, lütfen onu bizim takdirimiz 
neticesinde onarım görmek veya değiştirilmek üzere Zippo’ya iade edin. Katalitik brülör 
elemanı düzenli aralıklarla değiştirilmelidir ve garanti kapsamında değildir. Ürünün boyası 
garanti kapsamında değildir. Bu garanti size, kanunla konulmuş haklarınızla eş zamanlı 
işleyen ve onları etkilemeyen belirli hukuki haklar tanır. Zippo markasına ait olanlar 
haricinde yakıt kullanmak garantiyi geçersiz sayılabilir kılar. Yedek brülör elemanları veya 
çantalar Zippo’dan temin edilebilir. Garanti hizmeti için el ısıtıcısını satın alma makbuzunuz 
ile birlikte iade edin.
Ürün veya onarım bilgisi için ülkenizdeki bayi listesinin yer aldığı Master Distirbutor (Ana 
Bayi) listesine bakın.


