
Rézöngyújtók

Mivel előzhető meg a Zippo rézöngyújtó  
elszíneződése?

Minden Zippo rézöngyújtó használat előtt fényvédő 
bevonattal van ellátva az elszíneződés megelőzé-
sére. Rendes használat során ez a bevonat lekopik.

Hogyan kell tisztítani a Zippo rézöngyújtót?

A sárgaréz természetes patinájának  
helyreállításához az alábbiakat ajánljuk: 

•	 Fényezett felületű tok: Tisztítsa réztisztítóval.  
•	 Csiszolt felületű tok: Óvatosan tisztítsa meg 

többcélú tisztítólappal, pl. kis vagy közepes 
igénybevételre alkalmas Scotch Brite tisztító-
párnával (ne használjon acél súrolópárnát). 
Óvatosan törölje le a tokot szálirányban.  

Hogyan tisztítandó a lézergravírozott rézminta a 
matt öngyújtón?

A lézerminta szabadon hagyja a rézfelületet,  
amely elszíneződhet. Ez a réz normális jellemzője. 
A réz tisztításához használjon puha törlőruhát és 
réztisztító szert.

Antikolt felület

Le fog kopni az öngyújtó antikolt felülete?

Az antikolt felület régi, nosztalgikus és kopott  
kinézetet ad az öngyújtónak. Ez a felület nem  
állandó, és a használat során elkezd kopni.

Hogyan akadályozható meg az antikolt felület 
kopása a Zippo öngyújtón?

Az antikolt felület azonnal kopni kezd, ha alkohollal 
vagy öngyújtó-folyadékkal érintkezik. Az öngyújtó 
töltésekor kerülje el, hogy az öngyújtó-folyadék a 
külső tokra cseppenjen. 

Arany színű öngyújtók

Hogyan kell gondoskodni az arany színű Zippo 
öngyújtó felületi kezeléséről?

Óvatosan tisztítsa meg az aranyozott részeket  
puha törlőruhával és vízzel, vagy Zippo öngyújtó- 
folyadékkal. Ne használjon maró anyagokat.

Pipa öngyújtók

Mitől egyedi a Zippo pipa öngyújtó betétje?

A Zippo pipa öngyújtó kéménye fémmel veszi  
körül a lángot, és a lángot közvetlenül a pipába 
juttatja a pipafej károsítása nélkül. A pipa öngyújtó 
betétje használható bármelyik szabvány (nem Slim) 
szélbiztos Zippo öngyújtóval.

Hogyan vehető le a kémény fedele?

Karbantartási  
célból a Zippo  
pipa öngyújtó  
kéményének fedele 
levehető. A fedél 
levételéhez csúsz-
tassa a hüvelykujja 
körmét a fedél alá 
és emelje fel.
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