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Varoitus!
LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. NOUDATA POLTTOAINEEN LISÄÄMISTÄ 
KOSKEVIA OHJEITA HUOLELLISESTI. ÄLÄ TÄYTÄ LIIKAA!
• KÄSIENLÄMMITIN TÄYTYY TÄYTTÄÄ SEN KÄYTTÖÖN TARKOITETULLA POLTTOAINEELLA. 

Käytä vain Zippo Premium- tai Ronsonol-sytytinpolttoainetta. Tämä on uudelleen 
täytettävä laite. Se on tarkoitettu käytettäväksi useita kertoja. Ohjeet täytyy lukea 
huolellisesti turvallisen käytön varmistamiseksi.

• Käsienlämmitin voi tulla erittäin kuumaksi käytön aikana. Pidä se aina mukana tulleessa 
kankaisessa suojapussissa, jotta et polta itseäsi tai muita. Jos se on yhä liian kuuma, 
kääri se lisäksi johonkin muuhun kankaaseen. Kun käsienlämmitin poistetaan mukana 
tulleesta kankaisesta suojapussista, lämmitin tulee erittäin kuumaksi, kunnes polttoaine 
on kulunut loppuun. ÄLÄ KOSKE.

• Älä ota lämmitintä pois mukana tulleesta kankaisesta suojapussista tai kosketa poltinta 
lämmittimen ollessa kuuma. Lisätietoja ja käyttöohjevideo on saatavana osoitteesta  
www.zippo.com. Lisäohjeita saa soittamalla Zippo-asiakaspalveluun +1 814 368 2700.

Älä pidä lämmitintä vain yhdessä kohdassa ihoasi vasten, sillä alhaisetkin lämpötilat voivat 
aiheuttaa tällöin palovammoja. Muuta paikkaa usein. Älä käytä nukkuessasi. Alhaisten 
lämpötilojen aiheuttama palovamma on palovamma, joka aiheutuu pitkäaikaisesta 
kosketuksesta lämmönlähteeseen, jonka lämpötila on kehon lämpötilaa korkeampi mutta ei 
riittävän korkea aiheuttamaan välitöntä palovammaa. Oireita voivat olla mm. ihon punaiset 
pilkut tai rakkulat. Se voi tapahtua huomaamatta.
Lapsia, vanhuksia, vammaisia ja muita henkilöitä, jotka eivät itse pysty ottamaan 
käsienlämmitintä pois, tulee valvoa lämmittimen käytön aikana. Ota käsienlämmitin pois 
iholta välittömästi, jos se tulee epämiellyttävän kuumaksi. Jos sitä käytetään väärin tai 
ilman mukana tullutta kankaista suojapussia, se saattaa kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
palovammoja ja pysyviä arpia. VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.
Älä laita polttoainetta suoraan polttimelle laitetta sytyttäessäsi. Älä täytä liikaa.
Käsienlämmittimen polttoainetta ei saa päästää silmiin tai suuhun. Ota yhteys lääkäriin, 
jos polttoainetta on nielty. Ei saa oksennuttaa. Lääketieteellisissä hätätapauksissa tietoja 
saa ympäri vuorokauden numerosta +1 813 248 05851 (kansainvälinen) tai 800 255 3924 
(Pohjois-Amerikka).

Täyttämisohjeet 
1. Varmista, että käsienlämmitin on jäähtynyt riittävästi. Irrota käsienlämmittimen kansi ja 

irrota sitten katalyyttipoltin rungosta pitäen sitä pituussuunnassa (Zippo-logo pystyssä). 
(Poltin voi olla tiukasti kiinni.) Katso kuvaa 1.

2. Kaada Zippo-polttoainetta muoviseen täyttöastiaan. Älä läikytä. Katso kuvaa 2. 
  • Täyttämällä alaviivaan asti saat noin 6 tuntia lämpöä. 

	 	 	 •	Täyttämällä	yläviivaan	asti	saat	noin	12	tuntia	lämpöä.
	 	 	 •	Älä	täytä	enempää	kuin	yläviivaan	asti.
3. Pidä käsienlämmitintä pystyasennossa ja kaada täyttöastian sisältö varovasti ja hitaasti 

käsienlämmittimen rungossa olevien katalyyttipolttimen aukkojen kautta valkoiseen 
imukykyiseen (pumpulimaiseen) materiaaliin. Katso kuvaa 3. Älä täytä liikaa. Ylitäyttö voi 
aiheuttaa toimintahäiriöitä, tapaturman ja tulipalon.

4. Jos täyttölaitteen nokka painaa valkoisen imukykyisen materiaalin alas täytön yhteydessä, 
pöyhi materiaalia hammastikulla tai vastaavalla niin, että materiaali ulottuu lämmittimen 
rungon yläosaan saakka.

5. Pidä käsienlämmitintä pystyasennossa ja aseta katalyyttipoltin huolellisesti takaisin ja 
varmista, että se asettuu kunnolla paikalleen.

6. Pyyhi huolellisesti kaikki yli valunut polttoaine käsienlämmittimen pinnoilta ja anna 
ylimääräisen polttoaineen haihtua ennen sytyttämistä. 

7. Varmista ennen käsienlämmittimen sytyttämistä, että polttoaineastia on suljettu ja ettei 
lähistöllä ole läikkynyttä polttoainetta. Polttoaine on syttyvää.

8. Anna käsienlämmittimen olla pystyasennossa vähintään kahden minuutin ajan, 
ennen kuin sytytät sen, jotta polttoaine leviää koko imukykyiseen materiaaliin ja on 
katalyyttipolttimen käytettävissä.

9. Älä laita käsienlämmitintä vaaka-asentoon täytön jälkeen ennen sytyttämistä. Jos se 
laitetaan vaaka-asentoon, polttoainetta voi päästä katalyyttipolttimeen ja sytytyksen 
yhteydessä syttyy liekki. Jos liekki syttyy, se täytyy sammuttaa. Yleensä liekki voidaan 
puhaltaa helposti sammuksiin, mutta ole erittäin huolellinen ja varovainen. Aseta 
käsienlämmitin tarvittaessa tulenkestävälle pinnalle ja anna liekin palaa loppuun tai 
sammuta se turvallisella tavalla.

10. Käsienlämmitin ei ehkä toimi ensimmäisen täytön ja sytytyksen jälkeisellä kerralla 
niin kauan kuin ohjeissa on mainittu katalyyttipolttimen ja imukykyisen materiaalin 
”sisäänajon” vuoksi.

Sytytysohjeet
A. Pidä toisella kädellä käsienlämmittimen runkoa pystyasennossa kannen ollessa irti 

ja aseta toisella kädellä liekki katalyyttipolttimeen noin 10 sekunniksi. Katso kuvaa 4. 
Ensimmäisen täyttökerran jälkeen tapahtuva ensimmäinen sytytys voi kestää odotettua 
kauemmin ja edellyttää, että liekki sytytetään useammin kuin kerran. Liekkinä voidaan 
käyttää Zippo-sytytintä, muuta sytytintä tai tulitikkua. Noudata sytyttimen käyttöohjeita. 
Pidä kädet ja vaatteet pois liekistä. Käsienlämmitin kuumenee katalyyttisen prosessin 
seurauksena. Siinä ei ole liekkiä sytytyksen jälkeen. Sytytyksen jälkeen näkyvä liekki 
on merkki ylitäytöstä. Sammuta liekki ja anna ylimääräisen polttoaineen haihtua ennen 
uutta sytytysyritystä.

B. Varmistettuasi, että käsienlämmitin on syttynyt eikä siinä ole liekkiä, aseta se mukana 
tulleeseen kankaiseen suojapussiin. Katso kuvaa 5. Käsienlämmitin on aina asetettava 
mukana tulleeseen kankaiseen suojapussiin, jotta se ei kuumene liikaa. Zippo-
käsienlämmittimesi lämmittää nyt mukavasti monen tunnin ajan. Lämmön saa aikaan 
sytyttämisen jälkeen katalyyttinen prosessi ilman liekkiä.

C. Lämmitystä ei voi lopettaa sytyttämisen jälkeen turvallisesti millään tavalla. 
Aseta tarvittaessa käsienlämmitin mukana tulleeseen kankaiseen suojapussiin ja 
tulenkestävälle alustalle, kunnes polttoaine on palanut loppuun ja lämmitin on jäähtynyt 
riittävästi. 

 Katalyyttipoltin on kulutustarvike. Poltin kestää monta käyttökertaa riippuen käytön 
pituudesta ja siitä, kuinka sitä on käytetty. Vaihda se ajoittain. Sillä ei ole takuuta.

Jos sinulla on ongelmia käsienlämmittimen toiminnan kanssa, älä palauta sitä kauppaan. 
Yhdysvalloissa olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä Zippon asiakaspalveluun numerossa 
1 814 368 2700 lisäohjeiden saamiseksi tai lähettää käsienlämmitin pintakuljetuksena 
(virallisten määräysten vuoksi) alla annettuun osoitteeseen. 
Yhdysvaltojen ulkopuolella olevien asiakkaiden tulee ottaa yhteyttä paikalliseen 
jälleenmyyjään. Käsienlämmitintä ei saa missään tapauksessa postittaa Zippolle. Noudata 
paikallisen jälleenmyyjän antamia ohjeita. Katso luetteloa.

Zippo-käsienlämmittimen takuu
Jos tämä Zippo-käsienlämmitin ei toimi tyydyttävästi materiaali- tai valmistusvian vuoksi 2 
vuoden aikana sen ostopäivästä, palauta se Zipolle korjattavaksi tai vaihdettavaksi Zipon 
harkinnan mukaan. Katalyyttipolttimen elementti täytyy vaihtaa säännöllisesti, eikä sillä ole 
takuuta. Takuu ei kata pinnoitetta. Tämä takuu antaa asiakkaalle tietyt lailliset oikeudet, 
jotka ovat voimassa samanaikaisesti lakisääteisten oikeuksien kanssa, eivätkä ne vaikuta 
niihin. Muiden kuin Zippo-polttoaineiden käyttö mitätöi takuun. Uusia poltinelementtejä 
ja pusseja saa Zipolta. Takuupalvelua tarvitessasi palauta käsienlämmitin yhdessä 
ostotositteen kanssa.
Jos tarvitset tuote- tai korjaustietoja, katso paikallinen maassasi oleva jälleenmyyjä 
pääjälleenmyyjien luettelosta.


