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9. Tmiddx il-Hand Warmer wara li timlih u qabel ma tqabbdu. Jekk tmiddu, il-fuel jista’
jidħol fil-burner katalitiku, u dan jista’ jikkawża li jaqbad malli tqabbad il-Hand Warmer.
Jekk tiżviluppa fjamma viżibbli, din trid tintefa. Normalment, kwalunkwe fjamma tista’
faċilment tintefa billi tonfoħ fuqha, iżda oqgħod attent ħafna u uża kawtela estrema. Jekk
ikun meħtieġ, poġġi l-Hand Warmer fuq wiċċ li ma jaqbadx biex tħalli l-fjamma tintefa
waħidha jew biex tkun tista’ titfiha mingħajr periklu.
10. Il-Hand Warmer jista’ ma jaħdimx għat-tul ta’ ħin li hemm iddikjarat hawn fuq wara li
timlih għall-ewwel darba minħabba l-proċess ta’ break-in tal-burner katalitiku u talmaterjal assorbenti.

Kif tqabbdu

A. Neħħi l-għatu minn fuq il-Hand Warmer, żomm l-unità tal-bażi wieqfa b’id waħda u
applika fjamma lill-unità tal-burner kataliku għal madwar 10 sekondi billi tuża l-id l-oħra.
Ara Figura 4. Meta tiġi biex tqabbdu biex tużah għall-ewwel darba wara l-mili inizjali
bil-fuel, dan jista’ jieħu iktar żmien milli mistenni u jeħtieġ l-applikazzjoni ta’ fjamma
għal aktar minn darba waħda. Il-fjamma tista’ tiġi minn Zippo Lighter, lighter oħra jew
sulfarina. Segwi l-istruzzjonijiet tal-lighter li tkun se tqabbad. Żomm idejk u l-ilbies ’il
bogħod minn kwalunkwe nar. Il-Hand Warmer jisħon permezz ta’ proċess katalitiku. Ma
jkun hemm l-ebda fjamma preżenti wara t-tqabbid. Il-preżenza ta’ fjamma malli jaqbad
tindika li l-Hand Warmer ikun fih ammont eċċessiv ta’ fuel. Itfi l-fjamma u ħalli l-fuel
żejjed jevapora qabel ma tipprova tqabbad il-Hand Warmer mill-ġdid.

Attenzjoni!

AQRA L-ISTRUZZJONIJIET KOLLHA TAL-UŻU B’ATTENZJONI QABEL MA TUŻAH. SEGWI
B’ATTENZJONI L-ISTRUZZJONIJIET DWAR KIF TIMLIH BIL-FUEL. TIMLIHX IŻŻEJJED!
• IL-HAND WARMER GĦANDU JIMTELA BIL-FUEL BIEX TUŻAH. Uża Zippo Premium Lighter Fuel
jew Ronsonol Lighter Fuel biss. Dan hu tagħmir li jista’ jimtela mill-ġdid. Hu intenzjonat
għal użijiet multipli u l-istruzzjonijiet għandhom jiġu segwiti b’attenzjoni biex jiġi żgurat
użu mingħajr periklu.
• Il-Hand Warmer jista’ jsir jaħraq ħafna waqt l-użu. Biex tevita li taħraq lilek innifsek u
lil persuni oħrajn, għandek dejjem iżżommu fil-borża protettiva fornuta magħmula middrapp. Jekk xorta jibqa’ jaħraq wisq, ġeżwru ġo biċċa drapp addizzjonali. Meta jitneħħa
mill-borża protettiva fornuta magħmula mid-drapp, il-Hand Warmer se jsir jaħraq ħafna
sakemm il-fuel jiġi kkonsmat. TMISSUX
• Toħroġx il-Hand Warmer minn ġol-borża protettiva fornuta magħmula mid-drapp, jew
tmiss il-burner meta jkun qed jaħdem. Tista’ ssib istruzzjonijiet addizzjonali u video dwar
kif tużah fuq www.zippo.com. Jekk għandek bżonn istruzzjonijiet addizzjonali, ċempel lil
Zippo Consumer Relations fuq 814-368-2700.
Biex tevita ħruq tal-ġilda f’temperatura baxxa, tħallix il-Hand Warmer jibqa’ fuq żona waħda
biss ta’ ġismek. Ibdel il-pożizzjoni tiegħu ta’ sikwit. Tużax waqt l-irqad. Ħruq f’temperatura
baxxa hu ħruq ikkawżat minn kuntatt għal żmien twil ma’ sors ta’ sħana li jkollu
temperatura ogħla mit-temperatura tal-ġisem, iżda mhux għolja biżżejjed biex tikkawża
ħruq immedjat. Is-sintomi jistgħu jinkludu tikek ħomor jew infafet fuq il-ġilda. Dan jista’
jseħħ mingħajr ma tinduna bih.

B. Wara li t-tqabbid mingħajr nar ikun ġie kkonfermat, poġġi l-għatu tal-Hand Warmer
f’postu, imbagħad poġġi l-Hand Warmer fil-borża protettiva fornuta magħmula mid-drapp.
Ara Figura 5. Il-Hand Warmer irid dejjem jitpoġġa ġol-borża protettiva fornuta magħmula
mid-drapp biex tiġi evitata sħana eċċessiva. Iż-Zippo Hand Warmer tiegħek issa se
jipprovdi sħana komda għal sigħat sħaħ. Wara li jaqbad, is-sħana tiġi pprovduta minn
proċess katalitiku mingħajr nar.
Ċ. Ġaladarba jitqabbad, m’hemm l-ebda mod sigur li bih tista’ twaqqaf l-azzjoni li tipproduċi
s-sħana. Jekk ikun hemm bżonn, poġġi l-Hand Warmer fil-borża protettiva fornuta
magħmula mid-drapp u poġġih fuq wiċċ li ma jaqbadx sakemm il-fuel jinħela u l-Hand
Warmer jiksaħ u tkun tista’ tmissu.
Il-burner katalitiku jinħela bl-użu. Il-burner iservi għal ħafna użijiet, u dan jiddependi fuq
kif dan jintuża u t-tul tal-użu. Ibdlu perjodikament. Mhuwiex garantit.
Jekk ikollok kwalunkwe problemi bil-operat tal-Hand Warmer tiegħek, tiħdux lura minn fejn
tkun xtrajtu. Minflok, il-konsumaturi fl-Istati Uniti għandhom jikkuntattjaw lil Zippo Consumer
Relations fuq 814-368-2700 għal istruzzjonijiet addizzjonali jew jibagħtu l-Hand Warmer,
permezz ta’ posta mhux bl-ajru (minħabba regolamenti tal-gvern), fl-indirizz elenkat hawn
taħt.
Il-konsumaturi barra l-Istati Uniti għandhom jikkuntattjaw lid-distributur lokali. Taħt l-ebda
ċirkustanzi m’għandek timposta l-Hand Warmer lil Zippo. Jekk jogħġbok segwi l-parir
tad-distributur lokali tiegħek fil-pajjiż tiegħek. Ara l-lista ta’ pajjiżi.

Garanzija taż-Zippo Hand Warmer

Tpoġġix fluwidu tal-lighter direttament fuq il-burner biex jaqbad. Timlihx iżżejjed.

Jekk dan il-Hand Warmer jonqos milli jaħdem b’mod sodisfaċenti fi żmien sentejn minn meta
jinxtara minħabba difetti fil-materjali u/jew tal-manifattura, jekk jogħġbok ibagħtu lil Zippo
għat-tiswija jew għas-sostituzzjoni fid-diskrezzjoni tagħna. L-element tal-burner katalitiku jrid
jinbidel perjodikament u mhuwiex garantit. Il-finish mhuwiex garantit. Din il-garanzija tagħtik
drittijiet legali speċifiċi li huma fis-seħħ ma’, u ma jaffettwawx, id-drittijiet statutorji tiegħek.
L-użu ta’ fuel li ma jkunx ta’ Zippo se jħassar il-garanzija. Sostituzzjonijiet tal-elementi
tal-burner jew boroż jistgħu jinkisbu mingħand Zippo. Għal servizz tal-garanzija, ibgħat
il-Hand Warmer flimkien mal-irċevuta li tkun ingħatajt meta xtrajtu.

Tħallix il-fuel tal-Hand Warmer imiss mal-għajnejn jew mal-ħalq. Ikkonsulta tabib jekk
il-fuel jinbela’. Tisfurzax ir-rimettar. Għal informazzjoni dwar emerġenza medika 24 siegħa
kuljum, ċempel 1-800-255-3924 fl-Amerika tat-Tramuntana jew + 1-813-248-0585 fil-bqija
tad-dinja.

Irreferi għal-lista Master Distributor għad-distributur lokali fil-pajjiż tiegħek. Għal
informazzjoni dwar il-prodott jew tiswija, irreferi għal-lista Master Distributor għad-distributur
lokali fil-pajjiż tiegħek.

It-tfal, l-anzjani, persuni b’diżabilità, u dawk li ma jkunux jistgħu jneħħu l-Hand Warmer
huma stess, għandhom jiġu ssorveljati meta jużaw dan il-prodott. Neħħi l-Hand Warmer
immedjatament minn fuq il-ġilda jekk isir jaħraq ħafna. Jekk jintuża b’mod inkorrett jew ikun
barra mill-borża protettiva fornuta magħmula mid-drapp, se jseħħu temperaturi ogħla, li
jistgħu jikkawżaw ħruq u ċikatriċi permanenti. BIEX JINTUŻA FUQ BARRA BISS.

Kif timlih

1. Kun żgur li l-HAND WARMER ikun kiesaħ meta tmissu. Neħħi l-għatu tal-Hand Warmer,
imbagħad neħħi l-unità tal-burner katalitiku mill-bażi tal-unità billi żżommu għat-tul (’il
fuq bil-logo ta’ Zippo). (L-unità tal-burner tista’ tkun issikkata.) Ara Figura 1.
2. Ferra’ ż-Zippo Lighter Fluid ġot-tazza tal-plastik biex timla. Ixxerridx fluwidu. Ara Figura 2.
		
• Imla sal-linja t’isfel għal madwar 6 sigħat ta’ sħana.
• Imla sal-linja ta’ fuq għal madwar 12-il siegħa ta’ sħana.
• Timliex iktar mis-sinjal ta’ fuq.
3. Imbagħad b’attenzjoni u bil-mod ferra’ l-kontenut fit-tazza biex timla ġol-materjal
assorbenti abjad (qisu qoton) minn ġol-ftuħ tal-burner katalitiku fuq il-korp tal-Hand
Warmer, filwaqt li żżomm il-Hand Warmer f’pożizzjoni wieqfa. Ara Figura 3. Timlihx
iżżejjed. Jekk timlih iżżejjed, dan se jikkawża funzjonament ħażin, riskju ta’
korriment u nar.
4. Jekk il-filler nozzle timbotta l-materjal assorbenti abjad ’l isfel waqt il-mili, uża toothpick
jew għodda simili biex tiġbed il-materjal ’il fuq san-naħa ta’ fuq tal-korp tal-Hand Warmer.
5. Żomm il-Hand Warmer wieqaf u b’attenzjoni ibdel l-unità tal-burner katalitiku, u aċċerta
ruħek li jkun f’postu kompletament.
6. B’attenzjoni, imsaħ kwalunkwe fluwidu eċċessiv mill-wiċċ tal-Hand Warmer u ħalli l-fuel
eċċessiv jevapora qabel ma tqabbdu.
7. Aċċerta ruħek li l-landa tal-fuel tkun magħluqa u li ma jkun hemm l-ebda fuel imxerred
fil-viċinanzi qabel ma tqabbad il-Hand Warmer. Il-fuel jista’ jaqbad.
8. Ħalli l-Hand Warmer joqgħod fil-pożizzjoni wieqfa għal mill-inqas żewġ minuti qabel ma
tqabbdu biex tippermetti li l-fuel ikun iddistribwit kompletament fil-materjal assorbenti u
jsir disponibbli għall-burner katalitiku.
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