
Mosazné zapalovače

Jak zabránit tomu, aby mosazný zapalovač  
Zippo ztrácel lesk?

Každý mosazný zapalovač Zippo má ochrannou 
krycí vrstvu, která zabraňuje ztrátě lesku, než se 
zapalovač začne používat. Tato ochranná vrstva  
se při normálním používání opotřebuje.

Jak mám mosazný zapalovač Zippo čistit?

K obnovení přirozeného lesku mosazi 
doporučujeme provádět následující: 

•	 Vysoce leštěný povrch: Čistěte leštidlem  
na mosaz.

•	 Broušený povrch: Opatrně čistěte 
víceúčelovou čistící houbou jako např. 
jemnou nebo středně jemnou houbičkou 
značky Scotch Brite (nepoužívejte ocelovou 
drátěnku). Opatrně houbičkou povrch  
čistěte ve směru povrchového vybroušení. 

Jak mám čistit laserovou rytinu na zapalovači  
s matným povrchem?

Laserová rytina odkrývá mosazný povrch, který 
může ztrácet lesk. To je normální vlastnost mosazi. 
K vyčištění mosazi doporučujeme použít měkkou 
látku a čistící prostředek na mosaz.

Starožitný povrch

Opotřebuje se povrch na zapalovači se starožitným 
povrchem?

Zapalovač se starožitným povrchem má jedinečný 
povrch s nádechem dlouho používaného, 
nostalgického a opotřebovaného vzhledu. Tento 
povrch není trvalý a při používání se opotřebuje.

Jak mám zabránit opotřebování povrchu na 
zapalovači Zippo se starožitným povrchem?

Tento starožitný povrch se začne okamžitě 
opotřebovávat při vystavení alkoholu nebo benzínu 
do zapalovačů. Při plnění zapalovače nesmíte 
povrch zapalovače poskvrnit benzínem. 

Zlaté zapalovače

Jak mám udržovat povrch na zlatém  
zapalovači Zippo?

Opatrně čistěte zlaté pláty měkkou látkou a  
vodou nebo benzínem do zapalovačů Zippo. 
Nepoužívejte k čištění hrubou látku.

Zapalovače na dýmky

Čím je vložka zapalovače Zippo na  
dýmky jedinečná?

Komínek zapalovače Zippo na dýmky slouží  
k udržení plamenu v kovové vložce, čímž umožňuje 
přístup plamene přímo do dýmky bez poškození 
hlavy dýmky. Vložka do zapalovačů na dýmky 
se hodí do všech standardních (ne do Slim) 
zapalovačů Zippo odolných proti větru.

Jak mám sejmout 
víčko komínku?

Pro účely údržby lze 
ze zapalovače Zippo 
na dýmky sejmout 
víčko komínku. 
K sejmutí víčka 
zasuňte nehet palce 
pod okraj konce 
víčka a zvedněte jej.
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