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Brass מציתי

מה מונע את הכתמים במצית ה-Zippo שלי?

כל מצית Zippo brass מכיל ציפוי הגנה קל אשר מונע הכתמה 
לפני השימוש. הציפוי ינשור בשימוש רגיל.

?Zippo Brass כיצד ניתן לנקות מצית

מומלץ לבצע את הפעולות הבאות לשחזור הפאטינה הטבעית 
של פליז מלא: 

מארז פוליש: יש לנקות באמצעות פוליש לפליז.   •
מארז עם גימור מצוחצח: יש לנקות בעדינות בעזרת   •

מטלית ניקוי לשימוש כללי כגון סקוץ‹ רך או בינוני )אין 
להשתמש במטלית שוחקת(. יש לשפשף בזהירות את 

המטלית בכיוון גרעיני הגימור. 

כיצד ניתן לנקות את חריטת הלייזר על הפליז במצית המט?

עיצוב הלייזר חושף את משטח הפליז, עליו עלולים להופיע 
כתמים. זו תכונה רגילה של הפליז. לניקוי הפליז, מומלץ 

 להשתמש במטלית רכה ובחומר 
ניקוי לפליז.

Antique Finish

האם הגימור של מצית Antique Finish יתבלה?

למצית Antique Finish גימור ייחודי המעניק לו מראה 
של מוצר משומש, נוסטלגי וישן. גימור זה אינו קבוע ויתחיל 

להתבלות עם השימוש.

 כיצד אוכל למנוע נשירה של הגימור העתיק 
במצית ה-Zippo שלי?

 הגימור העתיק יתחיל להתבלות מיד כאשר 
 הוא בא במגע עם אלכוהול או עם נוזל המצית. 

 במהלך מילוי המצית, יש להימנע משפיכת הנוזל 
על המארז החיצוני. 

Gold מציתי

?Zippo gold כיצד אוכל לטפל בגימור של מצית

יש לנקות בעדינות את המשטחים בעזרת מטלית רכה ומים או 
עם Zippo Lighter Fluid. אין להשתמש בחומרים שוחקים.

Pipe מציתי

מה הופך את מצית Zippo pipe לייחודי?

ארובת מצית Zippo pipe מעניקה עוטפת את הלהבה במתכת, 
 ומאפשרת ללהבה להישאב ישירות אל 

 תוך המקטרת מבלי לפגוע באגן. אינסרט מצית 
 Zippo windproof מתאים לכל מצית pipe-ה 

.)Slim סטנדרטי )לא

כיצד ניתן לשלוף את מכסה הארובה?

 לביצוע תחזוקה, 
ניתן לשלוף את מכסה 

הארובה של מצית 
Zippo pipe. לשליפת 

המכסה, החלק את 
אצבעך מתחת לשולי 

אחד הקצוות והרם אותו.
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