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Messinglightere

Gull-lightere

Hva forhindrer at Zippo messinglighteren
blir anløpt?

Hvordan steller jeg overflatebelegget på
Zippo-gull-lighteren?

Hver Zippo messinglighter har et lysbeskyttende
belegg for å forhindre at den blir anløpt før den
brukes. Belegget vil slites av ved normal bruk.

Rengjør forsiktig de gullbelagte delene med
en bløt klut eller Zippo-lighter brennstoff.
Ikke bruk slipende midler.

Hvordan rengjør jeg Zippo messinglighteren?

Pipelightere

For å gjenopprette den naturlige patina av naturlig
messing anbefaler vi følgende:
• Høy glans-hylster: Rengjør med messingpuss.
• Børstet overflate-hylster: Rengjør forsiktig
med en flerbruks rengjøringspute slik som
lett eller middels styrke pute av Scotch
Brite-merket (ikke bruk stålull). Gni puten
forsiktig i den samme fiberretningen som
overflatebelegget.
Hvordan rengjør jeg det lasergraverte designet
på den matte lighteren?

Hva er det som gjør innsatsen til
Zippo-pipelighteren helt spesiell?

Lasterdesignet eksponerer messingoverflaten
som kan bli anløpt. Dette er normalt for messing.
For å rengjøre messingen, anbefaler vi at du bruker
en bløt klut og messingpuss.
Antikk overflatebehandling
Vil overflatebehandlingen på lighteren med antikk
overflatebehandling slites av?

Pipen til Zippo-pipelighteren innkapsler
flammen i metall og lar flammen bli trukket
direkte inn i pipen uten at den skader pipehodet.
Pipelighterinnsatsen passer inn i enhver standard
Zippo vindsikker lighter (ikke Slim).
Hvordan fjerner
jeg pipehetten?
Hetten til Zippopipelighteren
er fjernbar for
vedlikeholdsformål.
For å fjerne hetten,
skyv tommelneglen
under kanten av
én av endene og
løft den.

Lighteren med antikk overflatebehandling har
en helt spesiell overflatebehandling for å gi
den et brukt, nostalgisk og slitt utseende.
Denne overflatebehandlingen er ikke varig
og vil begynne å slites av ved bruk.
Hvordan forhindrer jeg at den antikke
overflatebehandlingen til Zippo-lighteren
slites av?
Antikkbelegget vil straks begynne å slites når
den blir utsatt for alkohol eller lighterbrennstoff.
Unngå å søle lighterbrennstoff på den utvendige
hylsteret når du fyller lighteren.
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