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Cuidado!
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR. SIGA 
CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE ENCHIMENTO. NÃO ENCHA EM DEMASIA!
• PARA USAR O AQUECEDOR DE MÃOS TEM DE O ENCHER COM LÍQUIDO COMBUSTÍVEL. 

Utilize apenas o Zippo Premium Lighter Fuel ou Ronsonol Lighter Fuel. Este é um 
dispositivo recarregável. Destina-se a várias utilizações e é necessário seguir 
cuidadosamente as instruções para garantir uma utilização segura.

• O aquecedor de mãos pode ficar consideravelmente quente durante o funcionamento. 
Para evitar queimaduras, em si e noutras pessoas, mantenha-o sempre dentro do saco 
de protecção de tecido fornecido. Se ainda assim continuar demasiado quente, envolva-o 
num pedaço de tecido adicional. Ao remover do saco de protecção, o aquecedor de mãos 
continuará muito quente até todo o combustível ser consumido. NÃO TOCAR.

• Não retire o aquecedor do saco de protecção nem toque no queimador enquanto estiver 
quente. No website www.zippo.com poderá encontrar mais instruções e vídeos de 
utilização. Se precisar de mais instruções, consulte o departamento Consumer Relations 
(Atendimento ao Cliente), através do número 814-368-2700.

Para evitar uma queimadura na pele, mesmo a baixa temperatura, não conserve o aquecedor 
por muito tempo numa área localizada do corpo, durante o seu funcionamento. Mude 
frequentemente a posição do mesmo. Não utilize durante o sono. Queimadura de baixa 
temperatura é uma queimadura provocada por um contacto prolongado com uma fonte 
de calor de baixa temperatura embora de valor superior à temperatura do corpo, mas não 
o suficiente para causar uma queimadura imediata. Os sintomas podem incluir manchas 
vermelhas ou bolas na pele. Podem ocorrer sem que se aperceba.
As crianças, idosos, portadores de deficiência e todos os que não sejam capazes de 
retirar o aquecedor de mãos por iniciativa devem ser supervisionados durante a utilização 
deste produto. Retire imediatamente o aquecedor de mãos da pele se ficar demasiado 
quente. Quando usado incorrectamente, pode atingir temperaturas elevadas, provocando 
queimaduras e cicatrizes permanentes. APENAS PARA UTILIZAÇÃO EXTERNA.
Não verta o líquido do isqueiro directamente no queimador para acender. Não encha  
em demasia.
Não deixe que o líquido do aquecedor de mãos entre em contacto com os olhos ou a 
boca. Consulte um médico em caso de ingestão do líquido. Não provoque o vómito. Para 
informação médica de emergência, contacte 1-800-255-3924 na América do Norte ou  
+ 1-813-248-0585 no resto do mundo, disponível 24 horas por dia.

Como encher 
1. Certifique-se de que a tampa do aquecedor de mãos está fria ao toque. Retire a tampa do 

aquecedor de mãos, em seguida, retire a unidade do queimador catalítico da unidade de 
base, segurando-a no sentido do comprimento (no sentido vertical do logótipo Zippo). (A 
unidade do queimador pode estar apertada.) Ver Figura 1.

2. Verta o líquido para isqueiros Zippo na unidade de enchimento de plástico. Não derrame. 
Ver Figura 2. 
  •  Encha até à linha inferior para cerca de seis horas de calor. 

	 	 	 •		Encha	até	à	linha	superior	para	cerca	de	12	horas	de	calor.
	 	 	 •		Não	ultrapasse	a	linha	superior	de	enchimento.
3. Em seguida, verta lenta e cuidadosamente o conteúdo da unidade de enchimento sobre 

o material absorvente branco (tipo algodão) pelas aberturas do queimador catalítico no 
corpo do aquecedor de mãos, ao mesmo tempo que mantém o aquecedor de mãos na 
posição vertical. Ver Figura 3. Não encha em demasiada. Se o fizer irá causar avaria, risco 
de lesões e incêndio.

4. Se o bico da unidade de enchimento empurrar o material absorvente branco durante o 
enchimento, use um palito ou ferramenta semelhante para puxar o material até ao topo 
do corpo do aquecedor de mãos.

5. Mantenha o aquecedor de mãos na vertical e substitua cuidadosamente a unidade do 
queimador catalítico, certificando-se de que está bem encaixado.

6. Limpe cuidadosamente qualquer excesso de líquido de isqueiro da superfície do 
aquecedor de mãos e deixe evaporar o líquido em excesso antes de acender. 

7. Certifique-se de que a embalagem de combustível está fechada e se não existe 
combustível derramado na área em redor antes de aceder o aquecedor de mãos.  
O líquido é inflamável.

8. Deixe o aquecedor de mãos na posição vertical durante, pelo menos, dois minutos antes 
de acender para permitir que o líquido fique completamente distribuído pelo material 
absorvente e chegue ao queimador catalítico.

9. Não coloque o aquecedor de mãos na horizontal após encher com líquido e antes de 
acender. Se colocar o aquecedor na posição vertical, o líquido pode entrar no queimador 
catalítico, o que pode causar uma chama ao acender. Caso se desenvolva uma chama 
visível, tem de apagá-la. Normalmente, qualquer chama pode ser facilmente apagada, 
mas tenha muito cuidado ao fazê-lo. Se necessário, coloque o aquecedor de mãos numa 
superfície ignífuga e deixe que a chama se extinga ou apague de forma segura.

10. O aquecedor de mãos poderá não funcionar durante o tempo mencionado após um 
enchimento inicial e ignição devido a quebra no processo do queimador catalítico e 
material absorvente.

Como acender
A. Depois de retirar a tampa do aquecedor de mãos, segure a unidade de base com uma 

mão e aplique a chama à unidade do queimador catalítico durante, aproximadamente, 
dez segundos, usando a outra mão. Ver Figura 4. A chama após o enchimento inicial 
poderá demorar mais tempo do que o esperado e pode ser necessário aplicar a chama 
mais do que uma vez. A chama pode ser a de um isqueiro Zippo, de outro isqueiro ou 
de um fósforo. Siga as instruções de utilização de ignição. Mantenha as mãos e roupas 
afastadas de qualquer chama. O aquecedor de mãos aquece através de um processo 
catalítico. Não existe chama após a ignição. A presença de chama na ignição indica que 
existe líquido em excesso. Apague a chama e deixe evaporar o líquido em excesso antes 
de tentar acender novamente.

B. Após confirmar o acendimento sem chama, volte a colocar a tampa do aquecedor de 
mãos e coloque o aquecedor no saco de protecção de tecido fornecido. Ver Figura 5.  
O aquecedor de mãos tem de estar sempre dentro do saco de protecção fornecido 
para impedir o sobreaquecimento. O aquecedor de mãos Zippo fornecer-lhe-á um calor 
confortável durante várias horas. Depois de aceso, o calor é emitido por um processo 
catalítico, sem chama.

C. Depois de aceso, não há forma de parar o aquecimento. Se necessário, coloque o 
aquecedor de mãos no saco e coloque-o sobre uma superfície ignífuga, até o combustível 
se esgotar e o aquecedor de mãos arrefecer. 

 O queimador catalítico é substituível. Tem uma grande duração dependendo da forma 
como é utilizado e da duração de uso. Substitua-o periodicamente. Não está abrangido 
pela garantia.

Se tiver problemas com o funcionamento do aquecedor de mãos, não o devolva à loja 
onde comprou. Os consumidores nos Estados devem contactar o departamento Consumer 
Relations (Atendimento ao Cliente) da Zippo, através do número 814-368-2700, para 
mais instruções, ou enviar o aquecedor de mãos, através de envio terrestre (devido aos 
regulamentações governamentais) para o endereço em baixo. 
Os consumidores fora dos Estados Unidos devem contactar o distribuidor local. Não deve 
nunca enviar um aquecedor de mãos Zippo por correio. Siga as indicações do distribuidor 
local do seu país. Consulte a lista.

Garantia do aquecedor de mãos Zippo
Se este aquecedor de mãos não funcionar devidamente durante os dois anos seguintes à 
compra, devido a defeitos de materiais e/ou mão-de-obra, devolva-o à loja onde o comprou 
ou à Zippo para reparação ou substituição, segundo a nossa opção. O queimador catalítico 
tem de ser substituído periodicamente e não está abrangido pela garantia. O acabamento 
não está abrangido pela garantia. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos que 
não afectam os seus direitos legais. A utilização de líquido que não seja da marca Zippo 
anula a garantia. Os queimadores ou sacos de substituição podem ser adquiridos através 
da Zippo. Para assistência durante a garantia, devolva o aquecedor de mãos com a prova 
de compra.
Para informações sobre o produto ou de reparação, consulte a lista de principais 
distribuidores para saber qual o distribuidor local no seu país.


