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Forsiktig!
LES ALLE BRUKSANVISNINGER NØYE FØR BRUK. FØLG INSTRUKSJONER FOR FYLLING NØYE. 
IKKE OVERFYLL!
• HÅNDVARMER MÅ BLI FYLT MED BRENNSTOFF FOR Å BRUKES. Bruk bare Zippo Premium 

Lighter Fuel eller Ronsonol Lighter Fuel. Dette er et utstyr som kan gjenfylles. Det er 
beregnet til flere bruk og instruksjoner må følges nøye for å sikre sikker bruk.

•Handvarmeren kan bli veldig varm ved bruk. For å unngå at du brenner deg selv eller andre, 
oppbevar den i den beskyttende stoffposen som følger med. Hvis den fremdeles er for 
varm, pakk den inn i enda et tøystykke. Når den er fjernet fra den beskyttende stoffposen 
som følger med, vil håndvarmeren bli veldig varm inntil brennstoffet er brukt opp.  
IKKE RØR.

• Ikke ta varmeren ut av den beskyttende stoffposen som følger med eller rør brenneren når 
den er varm. Videre instruksjoner og en video om bruk finnes på www.zippo.com. Hvis du 
trenger videre instruksjoner, ring til Zippo Customer Relations på 814-368-2700.

For å unngå en lav-temperaturforbrenning av huden, la ikke varmeren være på bare ett sted 
på kroppen. Endre stillingen ofte. Må ikke brukes mens du sover. Lav-temperaturforbrenning 
er en forbrenning forårsaket av langtidskontakt med en varmekilde som har en temperatur 
høyere enn kroppstemperatur, men ikke høy nok til å forårsake øyeblikkelig forbrenning. 
Symptomer kan inkludere røde flekker eller blemmer på huden. Det kan skje uten at du er 
klar over det.
Barn, eldre, funksjonshemmede og de som ikke selv kan fjerne håndvarmere bør overvåkes 
når de bruker produktet. Fjern øyeblikkelig hånsdvarmeren fra huden hvis den blir 
ubehagelig varm. Hvis den brukes på feil måte eller ute av stoffposen som følger med, vil 
det forekomme høyere temperaturer som kan forårsake forbrenninger og permanente arr. 
KUN til UTVENDIG BRUK.
Ikke fyll lighterbrennstoff direkte på brenneren for å tenne den. Ikke overfyll.
Ikke la brennstoff for håndvarmer komme i kontakt med øyne eller munn. Konsulter lege 
hvis brennstoff blir svelget. Ikke fremtving oppkast. For medisinsk informasjon i en 
nødsituasjon 24 timer i døgnet ring 1-800-255-3924 i Nord-Amerika eller + 1-813-248-0585 
over hele verden.

Slik fyller du den 
1. Påse at håndvarmeren føles kjølig ved berøring. Fjern lokket til håndvarmeren, fjern 

deretter den katalytiske brenneren fra understellenheten ved å holde den langsetter (rett 
opp og ned med Zippo-logo). (Brennerenhet kan ha en stram tilpasning.) Se figur 1.

2. Hell Zippo Lighter Fluid inn i fyllingskoppen av plast. Ikke søl. Se figur 2. 
  • Fyll til den nedre linjen for omtrent 6 timer med varme. 

	 	 	 •	Fyll	til	den	øvre	linjen	for	omtrent	12	timer	med	varme.
	 	 	 •	Ikke	fyll	over	den	øvre	linjen.
3. Hell deretter forsiktig og langsomt innholdet av fyllingskoppen inn i det hvite 

absorberende materialet (bomullslignende) gjennom åpningene på de katalytiske 
brennerne i håndvarmerkroppen, mens du holder håndvarmeren i en rett opp og ned 
stilling. Se figur 3. Ikke overfyll. Overfylling vil forårsake at den feiler og riskerer skade 
eller brann.

4. Hvis fyllingsdysen skyver det hvite absorberende materialet ned under fylling, bruk en 
tannpirker eller et lignende verktøy til å gjøre materialet lett og luftig opp til toppen av 
kroppen til håndvarmeren.

5. Hold håndvarmeren rett opp og ned og sett den katalytiske brennerenheten forsiktig på 
plass og vær sikker på at den er helt på plass.

6. Tørk forsiktig av eventuell ekstra lightervæske fra overflaten til håndvarmeren og la ekstra 
væske fordampe før du tenner den. 

7. Vær sikker på at brennstoffkannen er lukket og at det ikke finnes sølt brennstoff i 
nærheten før du tenner. Brennstoff er tennbart.

8. La håndvarmeren hvile i rett opp og ned stilling i minst to minutter før du tenner den for å 
la brennstoff bli fullstendig distribuert i det absorberende materialet og bli tilgjengelig for 
den katalytiske brenneren.

9. Ikke legg håndvarmeren ned etter fylling og før den tennes. Hvis den blir lagt ned, kan 
brennstoff komme inn i den katalytiske brenneren som kan forårsake at det oppstår 
en flamme når den tennes. Hvis det oppstår en flamme, må den slukkes. Vanligvis kan 
enhver flamme lett bli blåst ut, men vær ekstremt forsiktig. Hvis det er nødvendig, legg 
håndvarmeren på en brannsikker overflate for å brenne ut eller bli slukket på en  
sikker måte.

10. Håndvarmeren virker kanskje ikke så lenge som det blir sagt, etter den opprinnelige 
fyllingen og tenningen p.g.a. innkjøringsprosessen for den katalytiske brenneren og det 
absorberende materialet.

Slik tenner du den
A. Med lokket til håndvarmeren av, hold understellsenheten rett opp og ned med én hånd og 

påfør flamme på den katalytiske enheten i omtrent 10 sekunder med den andre hånden. 
Se figur 4. Tenning etter første bruk etter den opprinnelige fyllingen kan ta lenger enn 
ventet og kreve påføring av flamme mer enn én gang. Flamme kan komme fra en Zippo-
lighter, brukslighter eller en fyrstikk. Følg bruksanvisningen til tenningsutstyret. Hold 
hender og klær borte fra alle flammer. Håndvarmeren varmes ved en katalytisk prosess. 
Det er ingen flamme tilstede etter tenning. Tilstedeværelse av en flamme er tegn på 
overfylling. Slukk flammen og la ekstra brennstoff fordampe før du forsøker å tenne  
den igjen.

B. Etter flammeløs tenning er blitt bekreftet, sett lokket til håndvarmeren tilbake på plass, 
og sett deretter varmeren inn i den beskyttende stoffposen som følger med. Se figur 5. 
Håndvarmeren må alltid bli plassert i den beskyttende stoffposen som følger med for å 
hindre overoppheting. Zippo-håndvarmeren vil nå gi behagelig varme i mange timer. Etter 
tenning blir varme skaffet av en katalytisk prosess uten flamme.

C. Etter at den er tent, er det ingen sikker måte å stoppe varmen. Hvis det er nødvendig, sett 
håndvarmeren inn i den beskyttende stoffposen og sett den på en brannsikker overflate 
inntil brennstoffet er oppbrukt og håndvarmeren er kald ved berøring. 

 Katalytisk brenner er en engangsartikkel. Brenner varer for mange bruk, avhengig av 
hvordan den brukes og varigheten av bruk. Skift ut en gang i blant. Den er ikke garantert.

Hvis du har problemer med driften av håndvarmeren, skal den ikke returneres til 
forretningen. Kunder i USA skal isteden kontakte Zippo Customer Relations på 814-368-2700 
for videre instruksjoner eller shippe håndvarmeren, via bakketransport (p.g.a. offentlige 
vedtekter), til adressen oppført nedenfor. 
Forbrukere utenfor USA skal kontakte den lokal forhandler. Under ingen omstendigheter skal 
du sende en håndvarmer til Zippo. Følg rådet til den lokale forhandleren i landet ditt. Se liste.

Garanti for Zippo-håndvarmer
Hvis denne håndvarmeren ikke virker på en tilfredsstillende måte innen 2 år etter kjøpet 
p.g.a. defekter i materialer og/eller håndtverksmessig utførelse, returner den til Zippo for 
reparasjon eller utbytting etter vårt skjønn. Den katalytiske brenneren må skiftes ut en gang 
i blant og er ikke garantert. Overflatebehandlingen er ikke garantert. Denne garantien gir deg 
spesielle juridiske rettigheter som løper samtidig med, og ikke innvirker på dine lovfestede 
rettigheter. Bruk av ikke-Zippo-drivstoff opphever garantien. Reserve brennerelementer eller 
poser kan fås fra Zippo. For garantiservice returner håndvarmeren med bevis på kjøp.
For produkt- eller reparasjonsinformasjon se hovedlisten over forhandlere for den lokale 
leverandøren i landet ditt.


