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Koperen aanstekers

Gouden/goudbewerkte aanstekers

Hoe voorkom ik dat mijn Zippo koperen
aansteker verdoft?

Hoe zorg ik het best voor de oppervlakafwerking
van mijn Zippo gouden/goudbewerkte aansteker?

Elke Zippo koperen aansteker is voorzien van
een lichte beschermcoating, die voorkomt dat
de aansteker vóór ingebruikneming dof wordt.
Bij normaal gebruik slijt de coating geleidelijk weg.

Reinig de vergulde gedeelten voorzichtig met een
zachte doek en water of Zippo aanstekervloeistof.
Gebruik geen schurende middelen.

Hoe maak ik mijn Zippo koperen aansteker schoon?
Voor herstel van de natuurlijke glans van massief
koper adviseren we de volgende methoden:
• Hoogglansbehuizing: schoonmaken met
koperglansmiddel.
• Geborsteld-koperen behuizing: voorzichtig
schoonmaken met een multi-purpose
schoonmaakpad, zoals licht of middelzwaar
gekorrelde Scotch-Brite schuurpads (gebruik
geen staalgekorrelde schuurpads). Wrijf
voorzichtig met de pad, in dezelfde richting
als de afwerkingsstructuur.
Hoe maak ik het gegraveerde koperornament
op mijn matglanzende aansteker schoon?
De lasergravering legt het koperoppervlak bloot,
dat daardoor kan verdoffen. Dit is een normale
eigenschap van koper. Wij adviseren het koper met
een zachte doek en koperreiniger schoon te maken.
Antique Finish
Gaat de oppervlakafwerking op mijn
Antique Finish aansteker op den duur slijten?
Het oppervlak van de Antique Finish aansteker
is op unieke wijze afgewerkt, met als resultaat
een gebruikt, nostalgisch en enigszins versleten
uiterlijk. Deze afwerking is niet blijvend; hij slijt
af naarmate de aansteker langer in gebruik is.

Pijpaanstekers
Waardoor is het binnenwerk van de Zippo
pijpaansteker zo uniek?
Het vuurkanaal van de Zippo pijpaansteker vangt
de vlam in een metalen koker. Daardoor wordt de
vlam rechtstreeks de pijp ingezogen zonder dat de
kop van de pijp schade oploopt. Het binnenwerk
voor de pijpaansteker past op elke standaard Zippo
windproof aansteker (niet op het type ‘Slim’).
Hoe verwijder ik
het kapje van het
vuurkanaal?
Het kapje op
het vuurkanaal
van uw Zippo
pijpaansteker kan voor
onderhoudsdoeleinden
worden verwijderd.
Dat kunt u doen door
uw duimnagel onder
de rand aan een van
de uiteinden van het
kapje te steken en het
kapje op te tillen.

Hoe voorkom ik dat de afwerking van mijn
Zippo Antique Finish afslijt?
Bij blootstelling aan alcohol of aanstekervloeistof
begint de antieke styling direct af te slijten.
Vermijd dus bij het vullen van de aansteker dat
u aanstekervloeistof op de buitenkant van de
aansteker morst.
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