
Χάλκινοι αναπτήρες

Γιατί δεν μαυρίζει εξωτερικά ο χάλκινος  
αναπτήρας Zippo;
Κάθε χάλκινος αναπτήρας Zippo διαθέτει μια λεπτή  
προστατευτική επίστρωση η οποία δεν του επιτρέπει 
να μαυρίσει εξωτερικά προτού χρησιμοποιηθεί.  
Η επίστρωση φθείρεται με τη χρήση.

Πώς καθαρίζεται ο χάλκινος αναπτήρας Zippo;
Για να επαναφέρετε τη φυσική πατίνα του μασίφ 
χαλκού, σας συνιστούμε την εξής διαδικασία:  

•	 Γυαλιστερό φινίρισμα: Καθαρίστε τον αναπτήρα 
με στιλβωτική κρέμα για χάλκινες επιφάνειες. 

•	 Φινίρισμα βουρτσισμένου ατσαλιού: 
Καθαρίστε απαλά τον αναπτήρα με ένα 
καθαριστικό πανάκι για όλες τις χρήσεις όπως 
ένα μαλακό ή μέτριο σφουγγαράκι Scotch 
Brite (μη χρησιμοποιείτε σύρμα για μαγειρικά 
σκεύη). Τρίψτε προσεκτικά το πανάκι προς 
την ίδια κατεύθυνση που έχει το φινίρισμα 
βουρτσισμένου ατσαλιού.  

Πώς καθαρίζεται το χαραγμένο χάλκινο σχέδιο  
στον ματ αναπτήρα Zippo;
Το σχέδιο με λέιζερ εκθέτει τη χάλκινη επιφάνεια 
η οποία μπορεί να μαυρίσει. Αυτό είναι ένα 
φυσιολογικό χαρακτηριστικό του χαλκού. Για 
να καθαρίσετε το χαλκό, σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί και ένα 
καθαριστικό για χάλκινες επιφάνειες.

Φινίρισμα αντίκας

Θα φθαρεί το φινίρισμα αντίκας του αναπτήρα Zippo;
Ο αναπτήρας με το φινίρισμα αντίκας διαθέτει 
μια μοναδική επίστρωση που του δίνει την όψη 
ενός χρησιμοποιημένου, παλιού και φθαρμένου 
αντικειμένου. Αυτή η επίστρωση δεν είναι μόνιμη 
και θα αρχίσει να φθείρετε με τη χρήση.

Πώς μπορώ να αποφύγω τη φθορά του φινιρίσματος 
αντίκας στον αναπτήρα Zippo;
Το φινίρισμα αντίκας όταν έρθει σε επαφή με 
οινόπνευμα ή υγρό καύσιμο για αναπτήρες θα 
αρχίσει να φθείρεται αμέσως. Όταν γεμίζετε τον 
αναπτήρα, αποφύγετε να λερώσετε το εξωτερικό 
περίβλημα με υγρό καύσιμο. 

Χρυσοί αναπτήρες

Πώς καθαρίζεται ο χρυσός αναπτήρας Zippo;
Καθαρίστε απαλά τις χρυσές επιφάνειες με ένα 
μαλακό πανί και νερό ή με υγρό καύσιμο Zippo.  
Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικές ουσίες.

Αναπτήρες πίπας

Γιατί είναι μοναδικό το ένθεμα του αναπτήρα Zippo 
για πίπες;
Η καμινάδα του αναπτήρα Zippo για πίπες τυλίγει 
τη φλόγα στο μέταλλο επιτρέποντας έτσι στη 
φλόγα να μπαίνει κατευθείαν μέσα στην πίπα 
χωρίς να καταστρέφει το μπολ της. Το ένθεμα 
του αναπτήρα για πίπες ταιριάζει απόλυτα σε 
οποιονδήποτε κανονικό (όχι slim) αντιανεμικό 
αναπτήρα Zippo.

Πώς βγαίνει το 
κάλυμμα της 
καμινάδας;
Για λόγους 
συντήρησης, 
το κάλυμμα της 
καμινάδας του 
αναπτήρα Zippo  
για πίπες μπορεί  
να αφαιρεθεί.  
Για να αφαιρέσετε 
το κάλυμμα, 
γλιστρήστε τον 
αντίχειρά σας  
στη σχισμή μεταξύ 
των δύο άκρων και 
ανασηκώστε το.
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