
Латунні запальнички
Яким чином захищені від окислення латунні  
запальнички Zippo?
На поверхню корпусу латунних запальничок 
Zippo нанесене тонке захисне покриття, яке запо-
бігає окисленню до початку експлуатації. Під час 
нормального використання покриття стирається.

Як усунути шар окису з поверхні латунної  
запальнички Zippo?
Для відновлення природного кольору латуні  
рекомендується вжити наступні заходи.

•	 Дзеркальна відполірована поверхня:  
очистити за допомогою засобу для  
полірування латуні.

•	 Вигладжена щіткою поверхня: обережно 
очистити поверхню універсальною губкою 
для очистки, такою як делікатна або звичайна 
губка Scotch Brite (не слід використовувати 
губку із сталевою ниткою). Обережно  
протерти поверхню губкою у напрямку  
шліфування поверхні.

Як очистити від окису лазерне гравірування  
запальнички з матовою поверхнею корпусу?
Лазерне гравірування призводить до видалення  
захисного покриття, що може призвести до  
окислення поверхні. Це є нормальною властивістю  
латуні. Для усунення окису рекомендується  
використовувати м’яку тканину і засіб для  
полірування латуні.

Оздоблення «під старовину»
Чи стирається шар оздоблення запальнички  
«під старовину»?
Запальничка, оздоблена «під старовину», має 
унікальне покриття, яке надає їй вигляд старо-
винної запальнички, що перебувала у тривалому 
використанні. Оздоблення поступово стирається 
у процесі експлуатації запальнички.

Як запобігти стиранню оздоблення  
«під старовину» запальнички Zippo?
У разі потрапляння спирту або палива для запальни-
чок покриття «під старовину» починає швидко стира-
тись. Під час заправляння необхідно слідкувати, щоб 
паливо на потрапило на корпус запальнички.

Золоті запальнички
Як доглядати за покриттям золотої  
запальнички Zippo?
Обережно протерти вкриті золотом частини 
корпусу м’якою тканиною, змоченою у воді або 
паливі для запальничок Zippo. Забороняється 
використовувати абразивні матеріали.

Запальнички для люльок
У чому полягає унікальність запальнички для 
люльок Zippo?
Металеве сопло запальнички для люльок Zippo 
створює для полум’я канал, який спрямовує 
полум’я безпосередньо у тютюнову камеру, 
запобігаючи пошкодженню чашки. Вставка 
запальнички для люльок підходить до будь-
якого (крім моделі Slim) стандартного корпусу 
вітрозахищеної запальнички Zippo.

Як зняти кришку сопла?
З метою забезпечення  
обслуговування  
запальнички Zippo  
передбачена  
можливість  
знімання кришки  
сопла. Щоб зняти  
кришку, слід підняти  
її з будь-якого боку  
кінчиком нігтя  
великого пальця руки.

Рекомендації щодо догляду за вітрозахищеними 
запальничками Zippo  
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