
تعليمات ونصائح للعناية بوالعات زيبو المقاومة للرياح

والعات نحاسية 

ما الذي يحول دون فقد والعة زيبو النحاسية لبريقها؟ 

 تتمتع والعة زيبو النحاسية بطبقة طالء وقائية خفيفة لمنع 
فقد بريقها قبل االستخدام. ستتالشى طبقة الطالء هذه مع 

االستخدام العادي.

كيف أنظف والعة زيبو النحاسية؟ 

الستعادة الغشاء األكسيدي الملون الطبيعي للنحاس الصلب، 
نوصي بما يلي: 

العلبة عالية التلميع: نظفها باستخدام ملمع النحاس.  •
العلبة المصقولة بالفرشاة: نظفها برفق باستخدام بطانة   •
تنظيف متعددة االستخدامات مثل بطانة التنظيف ذات 

العالمة التجارية سكوتش برايت خفيفة أو متوسطة الحجم 
)ال تستخدم بطانة تنظيف فوالذية(. افرك البطانة بحرص 

في نفس اتجاه السطح الحبيبي للملمس النهائي. 

 كيف أنظف التصميم النحاسي المنقوش بالليزر في الوالعة 
غير الالمعة؟ 

يكشف التصميم المنقوش بالليزر السطح النحاسي الذي قد يفقد 
بريقه، وهي خاصية طبيعية من خصائص النحاس. لتنظيف 

ف نحاس. النحاس، نوصي باستخدام قطعة قماش ناعمة ومنظِّ

والعة Antique Finish )الملمس العتيق(

 هل ستتالشى اللمسة األخيرة الموجودة على والعة 
Antique Finish؟ 

تتميز والعة Antique Finish بملمس نهائي فريد يجعلها تبدو 
وكأنها والعة أثرية يفوح منها عبق التراث. هذا الملمس لن يدوم 

وسيبدأ في التالشي مع االستخدام. 

 Antique Finish كيف أمنع الملمس النهائي لوالعة زيبو 
من التالشي؟ 

عند تعرضها للكحول أو سائل الوالعة، سيبدأ هذا الملمس ذو 
الطابع العتيق في التالشي. عند ملء الوالعة، تجنب انسكاب 

سائل الوالعة على العلبة الخارجية. 

الوالعات الذهبية 

 كيف أعتني باللمسة األخيرة الموجودة على والعة 
زيبو الذهبية؟ 

 نّظف األجزاء المطلية برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وماء 
أو باستخدام سائل والعة زيبو. ال تستخدم مواد كاشطة. 

والعات الغليون 

ما الذي يجعل فتحة والعة الغليون زيبو مميزة؟ 

يحوي مستوقد والعة الغليون من زيبو اللهب داخل جزء معدني، 
مما يسمح بسحب اللهب مباشرة داخل الغليون دون إتالف 

التجويف. تالئم فتحة والعة الغليون أي من والعات زيبو القياسية 
)ليست خفيفة الوزن( المقاومة للرياح. 

كيف أقوم بإزالة غطاء المستوقد؟ 

ألغراض الصيانة، يكون 
الغطاء الموجود على 

مستوقد والعة الغليون 
 زيبو قابل لإلزالة. 

إلزالة الغطاء، أزلق ظفر 
اإلبهام أسفل حافة أي 

طرف وارفعه. 
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