
Brichete de alamă

Cum pot împiedică ca bricheta Zippo de alamă  
să-şi piardă strălucirea?

Fiecare brichetă Zippo de alamă are un înveliş 
protector împotriva luminii care împiedică mătuirea 
înainte ca aceasta să fie utilizată. Învelişul se 
uzează pe parcursul utilizării normale.

Cum pot curăţa bricheta Zippo de alamă?

Pentru a reface patina naturală a alamei,  
vă recomandăm următoarele: 

•	 Carcasă lustru oglindă: Curăţaţi cu pastă  
de lustruit alamă. 

•	 Carcasă finisaj perie: Curăţaţi uşor cu un 
burete de curăţare multifuncţional fin sau 
mediu marca Scotch Brite (nu utilizaţi 
un burete spiră metalica). Frecaţi atent 
cu buretele în aceeaşi direcţie cu cea a 
granulaţiei finisajului.  

Cum pot curăţa finisajul de alamă gravată cu  
laser pe bricheta mată?

Finisajul realizat cu laser expune suprafaţa de 
alamă care ar putea pierde strălucirea. Acesta este 
o proprietate naturală a alamei. Pentru a curăţa 
alama, recomandăm utilizarea unei cârpe moale  
şi a unui agent de curăţare pentru alamă.

Finisaj antichizat

Se va uza finisajul brichetei cu finisaj antichizat?

Bricheta cu finisaj antichizat are un finisaj unic ce îi 
conferă un aspect jerpelit, nostalgic şi vechi. Acest 
finisaj nu este permanent şi va începe să se uzeze 
o dată cu utilizarea brichetei.

Cum pot împiedica ca finisajul de pe bricheta Zippo 
cu finisaj antichizat să se uzeze?

Când intră în contact cu alcool sau cu lichidul de 
brichetă, finisajul antichizat va începe imediat să 
se uzeze. Când umpleţi bricheta, aveţi grijă să nu 
vărsaţi lichidul de brichetă pe carcasa exterioară. 

Brichete placate cu aur

Cum să îngrijesc finisajul brichetei Zippo placată 
cu aur?

Curăţaţi uşor porţiunile placate cu o cârpă moale 
şi apă sau cu lichid de brichetă Zippo. Nu folosiţi 
substanţe abrazive.

Brichete de pipă
De ce este unică inserţia brichetei de pipă Zippo?

Partea cu fitilul brichetei de pipă Zippo închide 
flacăra în metal, permiţând acesteia să fie  
atrasă direct în pipă fără a deteriora cupa.  
Inserţia brichetei de pipă se potriveşte în orice 
brichetă anti-vânt Zippo standard (mai puţin în 
brichetele subţiri).

Cum pot scoate capacul  
părţii cu fitilul?

În scopuri de 
întreţinere, 
capacul părţii cu 
fitilul brichetei de 
pipă Zippo este 
detaşabil. Pentru 
a scoate capacul, 
strecuraţi unghia 
degetului mare sub 
muchia oricărui 
capăt şi ridicaţi-l.
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