
Látúnskveikjarar

Hvað kemur í veg fyrir að Zippo látúnskveikjarinn 
minn verði mattur?

Hver Zippo látúnskveikjari er með þunna hlífðarhúð 
til að koma í veg fyrir að hann verði mattur fyrir 
notkun. Húðin nuddast af við venjulega notkun.

Hvernig hreinsa ég Zippo látúnskveikjarann minn?

Til að endurreisa náttúrulega eirgrænu ósvikins 
látúns mælum við með eftirfarandi: 

•	 Hylki með miklum gljáa: Hreinsa með 
látúnsfægilegi.

•	 Hylki með burstaðri áferð: Hreinsa varlega 
með  fjölnota hreinsisvampi, eins og léttum 
eða miðlungssterkum Scotch Brite (ekki nota 
stálull). Nuddaðu svampinum varlega í sömu 
átt og trefjar áferðarinnar liggja.

Hvernig hreinsa ég leysiskorið látúnsmynstur á 
matta kveikjaranum mínum?

Leysiskorna mynstrið gerir yfirborð látúnsins 
berskjaldað og það kann að missa gljáann. Þetta 
er eðlilegur eiginleiki látúns. Við mælum með að 
notaður sé mjúkur klútur og látúnshreinsir til að 
hreinsa látúnið.

Antíkáferð

Mun áferðin á kveikjaranum mínum með 
antíkáferðinni mást af?

Kveikjarinn með antíkáferðinni er með einstæða 
áferð til að gefa honum útlit langrar notkunar og 
langvarandi slits. Áferðin er ekki varanleg og byrjar 
að mást af við notkun.

Hvernig kem ég í veg fyrir að áferðin á Zippo-
kveikjaranum mínum með antíkáferðinni máist af?

Þegar hún er berskjölduð gagnvart alkóhóli eða 
kveikjaravökva byrjar antíkhúðin samstundis að 
slitna. Þegar þú fyllir á kveikjarann skaltu forðast 
að missa kveikjaravökva á ytra hylkið.

Gullkveikjarar

Hvernig hirði ég um áferðina á Zippo 
gullkveikjaranum mínum?

Hreinsaðu varlega húðaða hluta með mjúkum klút 
og vatni eða Zippo kveikjaravökva. Ekki nota efni 
sem rispa.

Pípukveikjarar

Hvað gerir viðbætinn við Zippo-pípukveikjarann 
einstakan?

Reykháfurinn á Zippo-pípukveikjaranum umlykur 
loga með málmi, sem gerir kleift að draga logann 
beint inn í pípuna án þess að skemma hausinn. 
Viðbætirinn við pípukveikjarann passar í alla 
staðlaða (ekki þunna) Zippo vindhelda kveikjara.

Hvernig fjarlægi ég reykháfshettuna?

Til að auðvelda  
viðhald er hægt að  
fjarlægja hettuna  
af reykháfi Zippo- 
pípukveikjarans  
þíns. Til að fjarlægja  
hettuna skaltu renna  
þumalfingursnöglinni  
undir brún annars  
hvors enda og lyfta.w
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