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Ægte Zippo stormlighter
Fra det tidsløse design til det ufejlbarlige “klik”...fra 
materialernes kvalitet og forarbejdning til den livslange 
garanti - det er de egenskaber, der gør det så 
tilfredsstillende at eje en Zippo lighter.
   Det faktum, at Zippo stormlighteren har overlevet, 
praktisk talt uændret i over 80 år, er bevis på dens 
tiltrækning på millioner af brugere og samlere.  
zippo.com

ADVARSEL: OPBEVAR LIGHTEREN UTILGÆNGELIGT 
FOR BØRN.
Tænd lighteren væk fra ansigt og tøj. Indeholder 
brandbar væske i fyldt tilstand. Må aldrig udsættes for 
varme over 50° C eller for længerevarende sollys. Må 
ikke punkteres eller brændes. Sørg for, at flammen er 
slukket e�er brug. Denne lighter slukker ikke af sig selv. 
– luk låget for at slukke flammen. Overfyld ikke 
lighteren, da benzinen virker irriterende på huden.  

DENNE LIGHTER ER IKKE BØRNESIKRET.

Sådan påfyldes Zippo lighteren
• Påfyld kun Zippo benzin.
• Hold lighteren i den ene hånd. Brug den anden hånd 

til at �erne lighterindsatsen (1).
• Påfyld langsomt og overfyld aldrig. Filten i bunden af 

indsatsen lø�es op i den ene side og Zippo benzinen 
hældes på vattet (2). Der skal kun fyldes benzin på, til 
vattet er gennemvædet. Stop påfyldningen, når 
benzinen når op til toppen. Ved overfyldning kan der 
sive benzin ud. Benzin virker irriterende på huden.

• A�ør lighter og hænder før tænding. Sæt 
lighterindsatsen ned i lighteren igen. Hvis lighteren er 
overfyldt, må den ikke lægges i lommen eller berøre 
huden. Hvis der kommer benzin på huden, skal 
hudområdet vaskes. Søg læge, hvis  irritationen varer 
ved eller forværres.

• Sørg for, at benzindunken er lukket, og at der ikke er 
spildt benzin i nærheden af tænding. Denne væske 
er brandbar.

Sådan sættes en ny sten i Zippo lighteren
Fjern skruen (3) og den vedhæ�ede �eder 
i bunden af indsatsen. Sørg for, at den gamle sten er 
�ernet fra røret. Sæt den nye sten i røret og anbring igen 
forsigtigt �eder og skrue. Sørg for, at skruen er drejet så 
langt ind, som det er muligt. Hvis det ikke er gjort, vil 
låget ikke lukke korrekt. Hvis hjulet binder, efter den 

nye sten er isat, drejes hjulet baglæns nogle få gange.  
TIP: Opbevar ekstra sten under �ltpuden (4).

Vedligeholdelse af væge
Når vægen bliver sort af kul, trækkes den op med 
en pincet, indtil der kommer en ren væge til syne 
(ca. 1 cm). Klip dere�er enden af ud for skorstenen. Gør 
dette 1 eller 2 gange om året. Det kan være nødvendigt 
at udski�e vægen, når den er klippet af mere end 2 eller 
3 gange. Læs mere på nedenstående websted.

Brug altid ægte Zippo benzin, sten og væger
Zippo benzin er specialfremstillet til Zippo 
stormlightere. Den brænder rent, tænder hurtigt og 
varer længe.

Garanti
Zippo lighteren har livsvarig garanti. Hvis den skulle 
svigte eller på anden vis gå i stykker, kan den sendes til 
nedenstående adresse, hvore�er den vil blive repareret 
uden beregning - uanset alder eller tilstand dog skal vi 
have alle dele med: indsats, låg, bund og evt. emblem. 
Overfladen er ikke garanteret.
   Denne garanti gælder ud over forbrugerrettighederne 
i den national lov. 

Find den lokale forhandler i dit land på 
hovedforhandlerlisten vedrørende oplysninger om 
produkter eller reparation.

Instruktioner til vindtæt lommelighter 
Windproof Pocket Lighter Instructions / Danish - da
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