
Mosadzné zapaľovače
Čo zabráni tomu, aby môj mosadzný zapaľovač 
Zippo stratil lesk?
Každý mosadzný zapaľovač Zippo má ľahký 
ochranný povlak na zabránenie straty lesku pred 
používaním. Pri normálnom používaní sa tento 
povlak postupne odstráni.

Ako môžem vyčistiť svoj mosadzný zapaľovač 
Zippo?
Na obnovenie prírodnej patiny masívnej mosadze 
odporúčane nasledovné: 

•	 Vysokoleštené puzdro: Vyčistite leštenkou  
na mosadz. 

•	 Puzdro s brúseným povrchom: Jemne vyčistite 
s viacúčelovým čistiacimi tampónom, ako je 
tampón pre nenáročné alebo stredne náročné  
čistenie Scotch Brite (nepoužívajte drôtenku 
z oceľového drôtu). Tampónom starostlivo 
drhnite v smere brúsenia povrchu. 

Ako odstránim laserom vypálený mosadzný vzor  
na mojom matnom zapaľovači?
Laserom vytvorený vzor odhalí mosadzný povrch, 
ktorý môže zájsť. Toto je normálna črta mosadze. 
Na vyčistenie mosadze odporúčame používať 
mäkkú handričku a čistiaci prostriedok na mosadz.

Patinovaná povrchová úprava
Opotrebuje sa patinovaná povrchová úprava  
môjho zapaľovača?
Zapaľovač s patinovanou povrchovou úpravou 
–  Antique Finish – má unikátny povrch, ktorý 
mu dáva akoby používaný, nostalgický a časom 
opotrebovaný vzhľad. Táto povrchová úprava 
nie je trvalá a pri používaní sa bude postupne 
opotrebovávať.

Ako môžem zabrániť opotrebovaniu patinovanej 
povrchovej úpravy môjho zapaľovača Zippo?
Keď sa vystaví účinkom alkoholu, alebo 
paliva zapaľovača, patina sa začne okamžite 
opotrebovávať. Pri plnení zapaľovača zabráňte 
rozliatiu paliva zapaľovača na vonkajšom puzdre. 

Zlaté zapaľovače
Ako sa mám starať o povrchovú úpravu môjho 
zlatého zapaľovača Zippo ?
Pozlátené časti jemne očistite s mäkkou 
handričkou alebo prípravkom Zippo Lighter Fluid. 
Nepoužívajte abrazívne látky.

Zapaľovače fajok
Čo robí vložku zapaľovača fajok Zippo takou 
jedinečnou ?
Komínček zapaľovača fajok Zippo uzatvára plameň 
v kove, umožňujúc vtiahnutie plameňa priamo do 
fajky bez poškodenia hlavičky. Vložka zapaľovača 
fajok je kompatibilná s každým štandardným 
vetruodolným zapaľovačom Zippo Windproof  
(nie Slim).

Ako odoberiem veko komínčeka?
Pre účely údržby je 
veko na komínčeku 
vášho zapaľovača 
fajok Zippo 
odnímateľné.  
Na odobratie veka 
zasuňte necht prsta 
pod jeho okrej a 
nadvihnite ho.
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