
Misiņa šķiltavas

Kādēļ manas Zippo misiņa šķiltavas neapsūbē?

Katrām Zippo šķiltavām ir viegls pārklājums, kas 
pasargā tās no apsūbēšanas pirms to lietošanas.  
Normālos lietošanas apstākļos pārklājums nodils.

Kā lai es tīru savas Zippo misiņa šķiltavas?
Lai atjaunotu misiņa dabīgo spīdumu, mēs  
iesakām sekojošo:  

•	 Smalki pulētam ietvaram: Tīriet ar misiņa 
spodrinātāju. 

•	 Matētam ietvaram: Maigi tīriet savas  
šķiltavas ar daudzfunkcionālu tīrīšanas 
spilventiņu, piemēram, ar vieglas vai vidējas 
slodzes Scotch Brite zīmola spilventiņu 
(neizmantojiet metāla beršanas spilventiņu). 
Uzmanīgi paberzējiet spilventiņu apdares 
raksta virzienā. 

Kā lai es tīru misiņa lāzera gravējumus uz  
savām matētajām šķiltavām?

Lāzera gravējums pakļauj misiņa virsmu ārējai 
ietekmei, kuras rezultātā tā var apsūbēt.  
Tā ir normāla misiņa īpašība. Lai tīrītu misiņu,  
mēs iesakām izmantot mīkstu lupatiņu un  
misiņa tīrītāju.

Antīka apdare

Vai manu šķiltavu antīkā apdare nodils?

Šķiltavu antīkā apdare ir unikāla, tā piešķir Jūsu 
šķiltavām lietotu, nostalģisku un senu izskatu.  
Šī apdare nav paliekoša, un, šķiltavas lietojot,  
tā sāks nodilt.

Ko man darīt, lai manu Zippo šķiltavu antīkā 
apdare nenodiltu?

Ja šķiltavu apdare nonāks saskarsmē ar alkoholu 
vai šķiltavu šķidrumu, antīkais pārklājums uzreiz 
sāks nodilt. Pildot šķiltavas, izvairieties no šķiltavu 
šķidruma nokļūšanas uz to ārējā ietvara. 

Šķiltavas ar zelta apdari

Kā man rūpēties par manām Zippo šķiltavām  
ar zelta apdari?

Viegli tīriet apstrādātās detaļas ar mīkstu 
lupatiņu un ūdeni vai Zippo šķiltavu šķidrumu. 
Neizmantojiet abrazīvas vielas.

Pīpju šķiltavas

Kas Zippo pīpju šķiltavu ieliktni padara  
par unikālu?

Zippo pīpju šķiltavu skurstenītis ietver liesmu 
metālā, ļaujot tai nonākt tieši pīpē un nebojājot 
pīpes galviņu. Pīpju šķiltavu ieliktnis derēs 
jebkurām standarta (nederēs Slim tipa) Zippo 
vējizturīgajām šķiltavām. 

Kā lai es noņemu 
skursteņa vāciņu?

Apkopes nolūkiem 
Jūsu Zippo šķiltavu 
skurstenīša vāciņš 
ir noņemams. Lai 
noņemtu vāciņu, 
paslidiniet savu 
īkšķa nagu zem 
viena gala malas  
un paceliet to  
uz augšu.
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