
Запалки с месингова повърхност
Какво предпазва моята запалка Zippo с месингова 
повърхност от загуба на блясък?
Всяка запалка Zippo с месингова повърхност има 
олекотено защитно покритие, което предотвратява 
потъмняването преди първоначалната й употреба. С 
течение на времето това покритие се износва.

Как да почиствам своята запалка Zippo с месингова 
повърхност?
За да възстановите естествената патина на устойчивия 
месинг, препоръчваме следното: 

•	 Силно полираща паста: Почистете с полираща 
паста за месинг. 

•	 Паста за месингово покритие: Внимателно 
почистете с  многофункционална кърпа за слабо 
или средно натоварване, например от марката 
Scotch Brite (не използвайте четка за изтъркване 
за стомана). Внимателно търкайте с кърпата в 
същата посока, в която са насочени издатините 
по повърхността.  

Как да почиствам лазерната инкрустация върху 
запалката ми с матирано покритие?
Лазерният  дизайн прави по-уязвима месинговата 
повърхност, която може да потъмнее с времето.  
Това е обичайна характеристика на месинга. За да  
го почистите, препоръчваме да използвате мека кърпа 
и почистващ препарат за месинг.

Старинно покритие
Ще се износи ли старинното покритие на  
моята запалка?
Запалката със старинно покритие има уникална 
повърхност, която й придава вид на дълго използвана 
вещ, нотка носталгичност и постепенно износване. 
Покритието не е трайно и с течение на времето ще 
започне да се износва.

Как да предпазя своята запалка със старинно 
покритие Zippo от износване?
Ако влезе в досег с алкохол или течността на запалката, 
старинното покритие незабавно ще започне да се 
износва. Когато пълните запалката, внимавайте да  
не разливате от течността й по външната й част. 

Запалки със златисто покритие
Какви грижи да полагам за златистата повърхност на 
своята запалка Zippo?
Внимателно почиствайте пластините с мека кърпа и 
вода или Zippo Lighter Fluid (течност за запалки Zippo). 
Не използвайте агресивни препарати.

Запалки
Какво прави запалката Zippo уникална?
Тръбичката на запалката Zippo обгръща пламъка в 
метала, позволявайки му да навлезе в улея директно, 
без да повреди корпуса. Вложката на запалката е 
подходяща за всеки стандартен модел (не Slim)  
запалка Zippo, устойчива на вятър.

Как да сваля 
капачето на 
тръбичката?
Когато е необходима 
поддръжка, можете 
да свалите капачето 
на тръбичката на 
своята запалка 
Zippo. За да свалите 
капачето, поставете 
нокътя на палеца си 
под ръба на единия 
край и повдигнете нагоре.
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