
Messinglightere

Hvad forhindrer, at min Zippo messinglighter  
misfarves?

Hver Zippo messinglighter har en let beskyttende 
belægning for at forhindre, at den misfarves før 
brug. Belægningen slides af i forbindelse med 
normal brug.

Hvordan rengør jeg min Zippo messinglighter?

For at gendanne den massive messings naturlige 
patina anbefaler vi følgende: 

•	 Højpoleret kabinet: Rengør med et 
messingpudsemiddel. 

•	 Kabinet med børstet overflade: Rengør 
skånsomt med en universalrengøringssvamp 
som f.eks. en let eller mediumhård svamp 
af Scotch Brite mærket (brug ikke en 
stålskuresvamp). Gnid forsigtigt svampen  
i samme retning som overfladens årer. 

Hvordan rengør jeg det laserindgraverede 
messigndesign på min matte lighter?

Laserdesignet viser messingoverfladen, som 
kan misfarves. Det er normalt for messing. 
Vi anbefaler at bruge en blød klud og et 
messingrengøringsmiddel til at rengøre messinget.

Antik overflade

Afslides den antikke overflade på min lighter?

Den antikke overflade på lighteren er unik og 
skal give et nostalgisk og slidt udseende. Denne 
overflade er ikke permanent og vil slides ved brug.

Hvordan forhindrer jeg, at den antikke overflade på 
min Zippo lighter afslides?

Ved kontakt med sprit eller lightervæske begynder 
den antikke overflade omgående at slides af. 
Undgå ved påfyldning af lighteren at spilde 
lightervæske på det udvendige kabinet. 

Guldlightere

Hvordan behandler jeg overfladen på min Zippo 
guldlighter?

Rengør forsigtigt de pladebeklædte dele med en 
blød klud og vand eller Zippo lightervæske. Anvend 
ikke slibende materialer.

Pibelightere

Hvad er det, der gør indsatsen i Zippo 
pibelighteren unik?

Zippo pibelighterens skorstensrør indkapsler 
flammen i metal og gør det muligt for flammen at 
blive trukket direkte ned i piben uden at beskadige 
pibehovedet. Pibelighterindsatsen passer ned i 
enhver (ikke slank) vindtæt Zippo standardlighter.

Hvordan fjerner jeg 
skorstenshætten?

Skorstenshætten 
på din Zippo 
pibelighter kan 
tages af for at 
blive vedligeholdt. 
Fjern hætten 
ved at sætte din 
tommelfingernegl 
ind under kanten på 
begge ender og løfte op.
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