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Внимание!
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. ИЗПЪЛНЕТЕ 
СТАРАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ПРОДУКТА С ГОРИВО. НЕ ГО ПРЕПЪЛВАЙТЕ!
• ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ОТОПЛИТЕЛЯТ ЗА РЪЦЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАПЪЛНИ С ГОРИВО. 

Използвайте само гориво за запалки Zippo Premium или Ronsonol. Това е устройство 
с възможност за повторно пълнене. То е предназначено за многократна употреба и за 
да се гарантира безопасното му ползване, инструкциите трябва стриктно  
да се изпълняват.

•По време на работа отоплителят за ръце може силно да се нагорещи. За да не 
причините изгаряне, както на себе си, така и на други хора, винаги го съхранявайте в 
предоставеното предпазно калъфче. Ако продължава да е твърде горещ, увийте го в 
допълнителна кърпа. Когато се извади от предпазното калъфче, отоплителят за ръце 
се нагрява силно до изразходване на горивото. НЕ ГО ДОКОСВАЙТЕ.

• Не изваждайте отоплителя за ръце от предпазното калъфче и не докосвайте 
горивния елемент, когато е горещ. Допълнителни инструкции и видеоклип за начина 
на ползване можете да видите на адрес www.zippo.com. Ако са Ви необходими 
допълнителни инструкции, обадете се на екипа за обслужване на клиенти на Zippo на 
телефон 814-368-2700.

За да избегнете нискотемпературно изгаряне на кожата, не оставяйте отоплителя само 
на едно място върху тялото си. Често променяйте положението му. Не го използвайте 
по време на сън. Нискотемпературното изгаряне се предизвиква от продължителен 
контакт с източник на топлина, чиято температура е по-висока от температурата на 
тялото, но не е достатъчно висока, за да причини незабавно изгаряне. Симптомите са 
червени петна и мехури по кожата. Може да се появи, без да забележите.
Когато продуктът се използва от деца, възрастни, инвалиди и хора, които не могат 
сами да преместят отоплителя за ръце, те трябва да бъдат по надзора на друг човек. 
Махнете отоплителя за ръце незабавно от кожата, ако мястото, на което е поставен, 
стане неприятно горещо. Ако се използва неправилно или се изважда от предпазното 
калъфче, отоплителят се нагрява до по-високи температури, които могат да 
предизвикат изгаряния и постоянни белези. САМО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА.
Не изливайте течност за запалки директно върху горивния елемент, за да го запалите. 
Не го препълвайте.
Не допускайте гориво за отоплителя за ръце да влезе в контакт с очите или устата. 
Консултирайте се с лекар, ако погълнете гориво. Не предизвиквайте повръщане. 
24-часов телефон за медицинска информация при спешни случаи: 1-800-255-3924 за 
Северна Америка или + 1-813-248-0585 за целия свят.

Начин на пълнене 
1. Уверете се, че отоплителят за ръце е хладен при допир. Свалете капака му, след което 

извадете каталитичния горивен елемент от основното устройство, като го държите 
по дължина (в право положение с логото на Zippo отгоре). (Възможно е горивният 
елемент да е затегнат плътно.) Вижте фигура 1.

2. Налейте гориво за запалки Zippo в пластмасовия дозатор за пълнене. Не разливайте. 
Вижте фигура 2. 
  •  Напълнете до долната черта, за да осигурите около  

6 часа топлина. 
	 	 	 •		Напълнете	до	горната	черта,	за	да	осигурите	около	 

12 часа топлина.
	 	 	 •	Не	пълнете	дозатора	над	горната	черта.
3. Внимателно и бавно излейте съдържанието на дозатора върху белия абсорбиращ 

материал (подобен на памук) през отворите на каталитичния горивен елемент в 
корпуса на отоплителя за ръце, като го държите в изправено положение. Вижте 
фигура 3. Не препълвайте. Препълването причинява неизправно функциониране, 
риск от нараняване и пожар.

4. Ако по време на пълненето накрайникът на дозатора избута надолу белия абсорбиращ 
материал, използвайте клечка за зъби или подобно средство, за да го издърпате 
нагоре в горната част на корпуса на отоплителя.

5. Като държите отоплителя за ръце в изправено положение, внимателно поставете 
обратно каталитичния горивен елемент. Уверете се, че е влязъл изцяло на мястото си.

6. Внимателно избършете излишното количество течност за запалки от повърхността на 
отоплителя за ръце и оставете излишното гориво да се изпари, преди да го запалите. 

7. Уверете се, че съдът с горивото е затворен и че в близост няма разлято гориво, преди 
да запалите отоплителя. Горивото е възпламенимо.

8. Оставете отоплителя за ръце в изправено положение в продължение на най-малко 
две минути, преди да го запалите, за да може горивото да се разпредели напълно в 
абсорбиращия материал и да се подава към каталитичния горивен елемент.

9. Не оставяйте отоплителя за ръце в легнало положение, след като го напълните 
и преди да го запалите. Ако го оставите в легнало положение, течната горивна 
смес може да навлезе в каталитичния горивен елемент, което може да причини 
възпламеняване при запалване. Ако се появи видим пламък, той трябва да бъде 
загасен. Обикновено пламъкът лесно може да се изгаси с духване с уста, но бъдете 
изключително внимателни и предпазливи. Ако е необходимо, поставете продукта 
върху огнеупорна повърхност и оставете пламъкът да изгори от само себе си или да 
бъде загасен по безопасен начин.

10. Отоплителят за ръце може да не работи толкова време, колкото е посочено, след 
първоначално пълнене и запалване поради процес на прекъсване в каталитичния 
горивен елемент и абсорбиращия материал.

Начин на запалване
A. Свалете капака на отоплителя за ръце и дръжте основното устройство в право 

положение с едната ръка, докато с другата подавате пламък към каталитичния 
горивен елемент в продължение на около 10 секунди. Вижте фигура 4. Запалването 
при първа употреба след първоначалното пълнене може да отнеме повече време от 
очакваното. Може да се наложи подаване на огън повече от един път. За запалването 
може да си послужите със запалка Zippo, обикновена запалка или кибрит. Следвайте 
инструкциите за употреба на средството за запалване. Дръжте ръцете или облеклото 
си далеч от пламъка. Отоплителят за ръце излъчва топлина чрез каталитичен процес. 
След запалването не се вижда пламък. Наличието на пламък след запалването е 
признак за препълване. Загасете пламъка и оставете излишното гориво да се изпари, 
преди да направите опит да го запалите отново.

B. След като се уверите, че горенето е безпламъчно, върнете капака на мястото му, 
след което поставете отоплителя в предоставеното предпазно калъфче. Вижте фигура 
5. Отоплителят за ръце трябва винаги да се поставя в предпазното калъфче, за да 
се предотврати прекаленото нагряване. Сега вече отоплителят за ръце Zippo ще 
предоставя комфортна топлина в продължение на часове. Топлината след запалването 
се осигурява от каталитичен процес без пламък.

C. След като веднъж бъде запален отоплителят, няма безопасен начин за спиране 
на нагряването. Ако се наложи, поставете отоплителя за ръце в предоставеното 
предпазно калъфче и го оставете върху огнеупорна повърхност, докато горивото се 
изчерпи и уредът стане хладен на допир. 

 Каталитичният горивен елемент може да се подменя. Използва се многократно, 
като трайността му зависи от начина на ползване и продължителността на 
всяка употреба. Подменяйте го периодично. Той не се покрива от гаранцията.

Ако имате проблеми с използването на отоплителя за ръце, не го връщайте в магазина, 
от който сте го закупили. Вместо това потребителите в САЩ трябва да се свържат с отдела 
за обслужване на клиенти на Zippo на тел. 814-368-2700 за допълнителни инструкции или 
да изпратят отоплителя за ръце по наземен транспорт (поради държавните изисквания) 
на посочения по-долу адрес. 
Потребителите извън САЩ трябва да се свържат с местния дистрибутор. При никакви 
обстоятелства не изпращайте по пощата отоплителя за ръце до Zippo. Моля, следвайте 
съветите на дистрибутора за държавата си. Вижте списъка.

Гаранция за отоплител за ръце Zippo 
Ако отоплителят за ръце не изпълнява задоволително функцията си в рамките на 2 
години след закупуването поради дефекти в материалите и/или изработката, моля 
върнете го на Zippo за ремонт или подмяна по наша преценка. Каталитичният горивен 
елемент трябва да се сменя периодично и не се покрива от гаранцията. Покритието на 
продукта не е предмет на гаранцията. Тази гаранция Ви дава конкретни юридически 
права, чието действие се прилага едновременно със законните Ви права и не ги 
засяга. Използването на гориво, което не е произведено от Zippo, анулира гаранцията. 
Нови каталитични горивни елементи или калъфчета могат да се закупят от Zippo. За 
обслужване в рамките на гаранцията отоплителят за ръце трябва да бъде върнат с 
документ за покупката му.
За информация относно продукта или ремонтирането му прегледайте списъка с 
основните дистрибутори, за да намерите дистрибутора за държавата си.


