
1/2

Pokyny pre ohrievač rúk  
Hand Warmer Instructions Slovak - sk

Zippo Manufacturing Company 2013. All Rights Reserved.

02.10.14

Upozornenie!
PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. DÔKLADNE SA RIAĎTE 
POKYNMI PRE PLNENIE. NEPREPLŇUJTE!
• OHRIEVAČ RÚK SA MUSÍ PLNIŤ LEN PALIVOM. Používajte len palivo určené do zapaľovačov 

značky Zippo Premium Lighter Fuel alebo Ronsonol Lighter Fuel. Toto zariadenie je 
plniteľné. Je určené na mnohonásobné plnenie a pre bezpečné používanie je potrebné 
dôkladne dodržiavať pokyny.

• Ohrievač rúk sa môže pri prevádzke zohriať na vysokú teplotu. Ohrievač vždy uchovávajte 
v dodanom vrecúšku, čím zabránite popáleniu seba alebo druhých. V prípade, že je 
ohrievač ešte horúci, zabaľte ho do ďalšieho kusu látky. Ak ohrievač rúk vyberiete z 
vrecúška počas prevádzky, jeho teplota bude vysoká, až kým sa nespotrebuje všetko 
palivo. NEDOTÝKAJTE SA.

• Ohrievač nevyberajte z vrecúška, ani sa ho nedotýkajte, keď je horúci. Viac informácií 
vrátane videa s návodom na použitie nájdete na www.zippo.com. V prípade, že potrebujete 
dodatočné informácie, zavolajte do zákazníckeho centra Zippo Consumer Relations na tel. 
č. 814-368-2700.

Aby ste sa pri používaní vyhli popáleninám I. a II. stupňa, ohrievač nedržte na jednom 
mieste na tele. Pravidelne meňte jeho polohu. Nepoužívajte počas spánku. Popáleniny I. a 
II. stupňa sú zapríčinené dlhodobým kontaktom so zdrojom tepla s teplotou vyššou, ako je 
telesná teplota, ale nie takou vysokou, aby spôsobila okamžité popálenie. Medzi symptómy 
popálenín I. a II. stupňa patria červené škvrny alebo pľuzgiere na pokožke. Popáliť sa 
môžete aj bez toho, aby ste si to všimli.
Deti, starší ľudia, telesne postihnutí a tí, ktorí si nedokážu odložiť ohrievač rúk sami, by 
mali používať tento výrobok pod dozorom. V prípade, že pri používaní ohrievača rúk cítite 
nepríjemné teplo na pokožke, okamžite ho odtiahnite od jej povrchu. Pri nesprávnom 
používaní alebo ak ohrievač nie je vo vrecúšku, môže príliš vysoká teplota prístroja spôsobiť 
popáleniny a zanechať trvalé jazvy. LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE.
Tekutinu určenú pre zapaľovače nedávajte priamo na horák pred zapálením. Neprepĺňajte.
Zabráňte kontaktu paliva určeného do ohrievača rúk s očami alebo ústami. Po požití paliva 
sa poraďte s lekárom. Nevyvolávajte vracanie. Viac informácii o lekárskej pohotovosti 
dostupnej 24 hodín denne získate na čísle 1-800-255-3924 pre Severnú Ameriku alebo  
+ 1-813-248-0585 celosvetovo.

Plnenie 
1. Uistite sa, že ohrievač rúk je studený na dotyk . Odstráňte vrchnák ohrievača rúk, vyberte 

katalytický horák zo základnej jednotky, ktorú potom držte pozdĺžne (so znakom Zippo 
hore). (Horák môže byť uložený dosť napevno.) Pozrite obrázok 1.

2. Nalejte palivo určené do zapaľovačov značky Zippo do plniacej jednotky. Nerozlejte. 
Pozrite obrázok 2. 
 •  Naplnením plniacej jednotky po spodnú rysku získate teplo na približne 6 hodín. 

	 	 •		Naplnením	plniacej	jednotky	po	hornú	rysku	získate	teplo	na	približne	12	hodín.
	 	 •		Palivovú	jednotku	nenapĺňajte	nad	hornú	rysku.
3. Potom pomaly a opatrne nalejte obsah plniacej jednotky cez otvor katalytického horáka 

na ohrievači rúk na biely absorpčný materiál (z bavlny), pričom ohrievač rúk držte 
v vzpriamenej polohe. Pozrite obrázok 3. Neprepĺňajte. Preplnenie môže zapríčiniť 
nesprávne fungovanie, riziko úrazu alebo požiar.

4. V prípade, že plniaca ryska tlačí na biely absorpčný materiál počas plnenia, použite 
špáradlo alebo podobný predmet, ktorým prevzdušníte materiál až po vrch ohrievača rúk.

5. Držte ohrievač rúk vo vzpriamenej polohe a opatrne vymeňte katalytickú jednotku horáka. 
Uistite sa, že je správne nasadená.

6. Opatrne poutierajte z povrchu ohrievača rúk nadbytočnú kvapalinu do zapaľovača a pred 
zapálením nechajte nadbytočné palivo vypariť sa.

7. Pred zapálením ohrievača rúk sa uistite, že palivová nádoba je uzavretá a že v jej blízkosti 
nie je rozliate palivo. Palivo je horľavé.

8. Pred zapálením držte ohrievač rúk vo vzpriamenej polohe aspoň na dve minúty, čím palivo 
vsiakne do absorpčného materiálu, ktoré je potrebné pre katalytický horák.

9. Po naplnení a pred zapálením nedávajte ohrievač rúk do vodorovnej polohy. Ak ohrievač 
položíte, palivová kvapalina sa môže dostať do katalytického horáka, čo spôsobí, že po 
jeho zapálení sa objaví plameň. Ak zbadáte plameň, okamžite ho zahaste. Zvyčajne sa 
plameň jednoducho sfúkne, ale v tomto prípade dbajte na zvýšenú pozornosť a opatrnosť. 
V prípade potreby položte ohrievač rúk na ohňovzdorný povrch a nechajte ho tam, kým 
neprestane horieť alebo ho uhaste bezpečným spôsobom.

10. Ohrievač rúk nemusí fungovať tak, ako sa uvádza po prvotnom naplnení a zapálení, a to z 
dôvodu procesu štiepenia katalytického horáka a absorpčného materiálu.

Zapálenie
A. Keď zložíte z ohrievača rúk vrchnák, podržte jednou rukou základnú jednotku a druhou 

rukou priložte na asi 10 sekúnd plameň k jednotke katalytického horáka. Pozrite 
obrázok 4. Zapálenie pri prvom použití po prvotnom plnení môže trvať dlhšie a vyžaduje 
si viacnásobné zapálenie plameňa. Plameň môže pochádzať zo zapaľovača značky 
Zippo, iného zapaľovača alebo zápalky. Riaďte sa návodom na použitie pre zapaľovacie 
zariadenie. Nepribližujte sa k plameňu rukami ani oblečením. Ohrievač rúk sa ohrieva 
katalytickým procesom. Po zapálení nie je prítomný žiadny plameň. Ak sa po zapálení 
objaví plameň, znamená to, že ohrievač je preplnený. Uhaste plameň a pred opätovným 
zapálením nechajte nadbytočné palivo vypariť sa.

B. Keď si overíte, že plameň horí, vráťte vrchnák ohrievača rúk na miesto, potom vložte 
ohrievač do vrecúška. Pozrite obrázok 5. Aby ste zabránili prehriatiu ohrievača rúk, 
nechávajte ho vždy vo vrecúšku. Takto vám ohrievač rúk Zippo poskytne príjemné teplo 
na niekoľko hodín. Po zapálení sa teplo vyrába pri katalytickom procese bez plameňa.

C. Keď sa ohrievač zapáli, proces horenia už nie je možné zastaviť. Ak je potrebné, vložte 
ohrievač rúk do vrecúška, položte ho na ohňovzdorný povrch a nechajte ho tam, kým sa 
neminie palivo a pokiaľ ohrievač neprestane páliť na dotyk. 

 Katalytický horák sa dá vymieňať. Vydrží niekoľko použití v závislosti od spôsobu a dĺžky 
používania. Pravidelne ho vymieňajte. Nevzťahuje sa naň záruka.

Ak máte akékoľvek problémy s používaním ohrievača rúk, nežiadajte o výmenu výrobku v 
obchode. Namiesto toho by mali zákazníci v USA pre získanie viac informácií kontaktovať 
zákaznícke centrum Zippo na čísle  
814-368-2700 alebo ohrievač rúk zaslať prostredníctvom služby (v súlade  
s vládnymi predpismi) na uvedenú adresu. 
Zahraniční spotrebitelia by mali kontaktovať miestneho distribútora. Za žiadnych okolností 
by ste ohrievač rúk nemali zaslať poštou. Riaďte sa podľa usmernení vášho miestneho 
distribútora v krajine. Pozrite zoznam.

Záručné podmienky k Ohrievaču rúk Zippo
Ak tento ohrievač rúk prestane správne fungovať do 2 rokov od jeho kúpy kvôli chybe 
materiálu a/alebo chybe od výroby, vráťte ho distribútorovi Zippo, ktorý vám ho dá opraviť 
alebo vymení. Prvok katalytického horáka sa musí pravidelne vymieňať a nevzťahuje sa naň 
záruka. Na povrchovú úpravu sa záruka nevzťahuje. Tieto záručné podmienky vám dávajú 
isté zákonné práva, ktoré sa z krajiny na krajinu môžu líšiť. Použitím iného paliva ako od 
firmy Zippo stráca záruka platnosť. Vymeniteľné prvky horáka a vrecúško môžete získať u 
vášho miestneho distribútora Zippo. Pre správny priebeh reklamácie ohrievača rúk v rámci 
záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.
Pre informácie o produkte alebo opravách sa pozrite do Hlavného zoznamu distribútorov, 
kde nájdete Vášho miestneho distribútora vo Vašej krajine. 


