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5. Утримуючи грілку у вертикальному положенні, акуратно встановіть патрон-каталізатор
на місце. Переконайтеся, що він щільно закріплений.
6. Акуратно витріть надлишок палива з поверхні грілки. Також дайте надлишку палива
випаруватися перед запалюванням.
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7. Перед тим, як запалити грілку, переконайтеся, що ємність з паливом щільно закрита, а
також, що навколо грілки немає розлитого палива. Паливо може загорітися.
8. Перед запалюванням, грілка для рук повинна знаходитися у вертикальному положенні
протягом мінімум двох хвилин. Це необхідно для того, щоб паливо рівномірно
розподілилася по гігроскопічному матеріалу, а також для того, щоб в
патроні-каталізаторі могли відбуватися процеси згоряння.
9. Ні в якому разі не кладіть грілку для рук горизонтально відразу після заправки і
перед запалюванням. Якщо ви покладете грілку горизонтально, то рідке паливо може
потрапити в патрон-каталізатор, що може призвести до того, що під час запалювання
з’явиться полум’я. Якщо полум’я таки з’явилося, того слід погасити. Зазвичай,
будь-яке полум’я можна легко збити, проте варто дотримуватися обережності при
зверненні. При необхідності помістіть грілку для рук на вогнетривку поверхню і
дочекайтеся, поки полум’я перестане горіти або ж погасіть його безпечним способом.
10. При першому використанні грілка для рук може працювати менш зазначеного часу,
що пов’язано з процесами, які відбуваються в патроні-каталізаторі та гігроскопічна
матеріалі при першому запалюванні.

Запалювання грілки
Увага!
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ. ЧІТКО ДОТРИМУЙТЕСЬ
ВКАЗІВОК ЩОДО ЗАПРАВКИ ПАЛИВОМ. НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ ГРІЛКУ!
• ЗАПРАВТЕ ГРІЛКУ ДЛЯ РУК ПАЛИВОМ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ. Для заправки
використовуйте тільки паливо марок Zippo Premium Lighter Fuel або Ronsonol Lighter
Fuel. Ви можете заправляти грілку багато разів. Грілка призначена для багаторазового
використання, тому, в цілях безпеки, слід суворо дотримуватися інструкції.
• Під час використання, грілка для рук може нагрітися до дуже високої температури.
Щоб уникнути опіків чи травм, завжди зберігайте грілку в спеціальному захисному
матер’яному чохлі, який поставляється разом з продуктом. Якщо ж грілка все
ще дуже гаряча, то оберніть її додатковим шматком тканини. Після вилучення з
захисного чохла, грілка для рук може розігрітися до дуже високої температури. Вона
залишатиметься гарячою доки не витратить паливо. НЕ ТОРКАТИСЯ.
• Не витягуйте грілку із захисного чохла і не торкайтеся її, якщо вона гаряча. Подальші
інструкції, а також відео, яке демонструє коректне використання грілки, ви знайдете
на нашому сайті www.zippo.com. Якщо у вас виникли питання, ми раді почути вас за
телефоном Служби підтримки споживачів Zippo за номером 814-368-2700.
Щоб уникнути низькотемпературного опіку, ніколи не нагрівайте тільки одну область
вашого тіла. Міняйте розташування грілки якомога частіше. Не використовуйте грілку
під час сну. Низькотемпературний опік - це опік, спровокований тривалим контактом
з джерелом тепла, який має температуру вище, ніж температура тіла, проте, все ж
недостатню для того, щоб спровокувати негайний опік. Симптомами такого опіку
служать почервоніння та пухирі на шкірі. Ви можете отримати такий опік, навіть не
підозрюючи про це.
Діти, літні люди, особи з обмеженими можливостями, а також особи, які нездатні
самостійно зняти грілку для рук, повинні використовувати цей продукт тільки під
наглядом. Негайно відкладіть грілку для рук, якщо вона стала дуже гарячою. При
неправильному використанні або ж використанні без захисного чохла, можуть
утворитися опіки і рубці внаслідок впливу високих температур. ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Під час запалювання слід уникати контакту палива з патроном-каталізатором. Не
переповнюйте грілку.
Не допускайте попадання палива в очі або рот. Якщо ви проковтнули паливо, то
необхідно звернутися до лікаря. Ні в якому разі не провокуйте блювоту. Для
отримання інформації з невідкладних станів, телефонуйте за наступними телефонами:
1-800-255-3924 (Північна Америка) або + 1-813-248-0585 (міжнародна лінія).

Заправка грілки
1. Переконайтеся, що грілка для рук досить холодна. Зніміть кришку грілки, потім
зніміть патрон-каталізатор з основного блоку грілки. Патрон слід тримати уздовж
стінок (логотип Zippo повинен розташовуватися праворуч). (Врахуйте, що вам може
знадобитися докласти зусиль для того, щоб зняти патрон). Див. мал. 1
2. Залийте паливо марки Zippo Lighter Fluid в пластикову мірну лійку. Заливати слід
акуратно, щоб не пролити рідину. Див. мал. 2
		
• Якщо ви заповните мірну лійку до нижньої позначки, то такої кількості
палива вистачить на обігрів протягом 6 годин.
		
			

A. Зніміть кришку грілки для рук. Однією рукою утримуйте основний блок у
вертикальному положенні, а іншою рукою піднесіть полум’я до патрона-каталізатору
приблизно на 10 секунд. Див. мал. 4. При першому використанні запалювання може
відбутися пізніше. Також, можливо, вам доведеться підносити полум’я кілька разів.
Для запалювання ви можете використовувати запальничку Zippo або будь-якої іншої
фірми, а також сірники. Дотримуйтесь інструкцій з використання запальничок. Одяг
і руки слід тримати на безпечній відстані від полум’я. Грілка для рук працює завдяки
каталітичним процесам. Після запалювання ви не побачите полум’я. Якщо ви бачите
полум’я після запалювання, то це свідчить про переповнення грілки. Погасіть полум’я і
дочекайтеся, поки зайве паливо випарується. Потім запаліть грілку знову.
B. Після того, як ви правильно запалили грілку, встановіть кришку на місце, а потім
помістіть грілку в захисний чохол. Див. мал. 5 Грілка для рук повинна завжди
перебувати в захисному матер’яному чохлі для того, щоб запобігти перегріванню.
Тепер ви можете насолоджуватися теплом від Вашої грілки для рук Zippo протягом
декількох годин. Після запалювання, тепло утворюється в результаті
каталітичних процесів.
C. Не існує безпечних методів зупинки процесу вироблення тепла після запалювання.
При необхідності помістіть грілку для рук в захисний чохол і покладіть на вогнетривку
поверхню до тих пір, поки не скінчиться паливо, і грілка не охолоне до
безпечної температури.
Патрон-каталізатор може вимагати періодичної заміни. Ви можете його
використовувати певну кількість разів, яка залежить від способу та тривалості
використання. Час від часу замінюйте патрон. Гарантія не поширюється на
патрон-каталізатор.
Якщо у вас виникли проблеми під час використання грілки для рук, то не повертайте її
в магазин роздрібного продажу. Споживачі, які проживають у США, повинні зв’язатися
зі Службою підтримки споживачів Zippo за номером 814-368-2700, де вони отримають
подальші інструкції або інформацію з повернення товару за допомогою наземних
кур’єрських служб (у зв’язку з постановою уряду) за адресами, вказаними нижче.
Споживачі, які проживають за межами США, повинні зв’язатися зі своїм локальним
дистриб’ютором. Ні за яких обставин не слід відправляти грілку для рук звичайною
поштою на адреси Zippo. Будь ласка, виконуйте рекомендації локальних дистриб’юторів у
Вашій країні. Див список.

Гарантія до грілки для рук Zippo
Якщо грілка для рук не буде задовільно працювати протягом двох років з моменту
покупки у зв’язку з бракованими матеріалами та/або браком при виробництві, то ми
рекомендуємо повернути продукт Zippo для ремонту або заміни (за нашим розсудом).
Патрон-каталізатор підлягає періодичній заміні, тому гарантія на нього не поширюється.
Гарантія також не поширюється на зовнішню обробку. Ця гарантія дає вам спеціальні
юридичні права, які можуть одночасно застосовуватися, однак, разом з тим і не впливати
на Ваші законні права. Гарантія анулюється при використанні палива інших виробників,
крім Zippo. Патрони-каталізатори та захисні чохли можна замовити безпосередньо у
Zippo. Для підтвердження гарантії, грілку для рук слід повертати разом з чеком, що
підтверджує покупку.
Для отримання інформації щодо продукту або ремонту, будь ласка, зверніться до
локального дистриб’ютора, назва якого вказана в списку основних дистриб’юторів.

• Якщо ви заповните мірну лійку до верхньої позначки, то такої кількості
палива вистачить на обігрів протягом 12 годин.
• Не заповнюйте мірну лійку вище верхньої позначки.

3. Потім через отвори патрона-каталізатора на основному блоці повільно й акуратно
перелийте вміст мірної лійки в білий гігроскопічний матеріал (схожий на вату). При
цьому грілка для рук повинна знаходитися у вертикальному положенні. Див. мал. 3. Не
переповнюйте грілку. Переповнення може призвести до неправильної роботи грілки,
а також до ризику отримання травм і пожару.
4. Якщо під час заправки ви заштовхали гігроскопічний матеріал всередину, то
використовуйте зубочистку для того, щоб витягнути матеріал на поверхню основного
блоку грілки.
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