
ADVARSEL
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. Tænd lighteren væk fra 
ansigt og tøj. Må ikke anvendes til at tænde cigaretter, cigarer eller 
piber. Sørg for, at flammen er slukket e�er brug. Må aldrig udsættes 
for varmekilder over 50° C eller for længerevarende sollys. Må ikke 
punkteres eller brændes. Følg alle producentens anvisninger og 
advarsler i forbindelse med apparatet eller andre enheder ved brug af 
dette produkt. Må ikke være tændt i mere end 30 sekunder. Vent med 
at bruge lighteren til to minutter e�er påfyldning. Indeholder 
brandfarlig gas under tryk. 

Instruktioner i første påfyldning

ADVARSEL: Denne lighter indeholder ikke butangas – sørg for at 
påfylde lighteren i overensstemmelse med disse instruktioner.

1. Indstil flammejusteringen til minimumspositionen (C).
2. Påfyld zippo premium butangas eller anden superbutangas. Brug 

ikke lighteren i mindst 4 timer. Dette er for at lade butangassen og 
de indvendige dele stabilisere sig før brug. For tidlig tænding af 
lighteren kan forårsage en for stor  og farlig flammehøjde.

3. Når lighteren tændes for første gang, skal du sørge for, at flamme-
justeringen er indstillet til minimumspositionen. Brug den med 
forsigtighed og ret den sikkert væk fra personer og 
brandbare materialer. 

4. Når flammen er stabiliseret, skal du indstille den til den 
foretrukne flammehøjde.

Brugsanvisning:
Zippo mini mpl klassiske design er udstyret med en patenteret 
børnesikret låseknap (A), som udløses og aktiverer tændingskontak-
ten (B).

Sådan betjenes lighteren: 
1) Tryk på sikkerhedslåseknappen og hold den nede (A).
2) Skub tændingskontakten (B) frem for at tænde og hold den fremme 

for at bevare flammen.
3) Slip tændingskontakten for at slukke flammen og 

standse gastilførslen.

Sådan justeres flammen: 
Drej regulatoren (C) til + (højere) eller til - (lavere).

Må ikke påfyldes i nærheden af ild, varmekilder eller gnister. Må kun 
anvendes på godt ventilerede steder.

Sådan fyldes lighteren igen: 
1) Påfyld kun butangas af bedste kvalitet. Anvendelse af anden gas 

end zippo premium gas (butan) kan beskadige eller 
tilstoppe ventilen.

2) Påfyld altid mini mpl i den viste position. Anbring gasdysen i 
påfyldningsventilen (D), og tryk flere gange med et jævnt, fast tryk. 
Hold i flere sekunder. Gentag om nødvendigt.

3) Vent mindst to minutter e�er påfyldning, før lighteren tages i brug.

Zippo premium gas (butan) anbefales til zippo mini mpl og andre gas 
(butan)-produkter til genpåfyldning.

GARANTI
Ethvert zippo mini mpl produkt har 5 års garanti fra købsdatoen. Ved 
evt. reklamation skal henvendelse ske til den 
butik/forhandler/grossist, hvor lighteren er købt, eller lighteren 
sendes direkte til os - uden gaveæske. Ved alle reklamationer skal 
KØBSKVITTERING ELLER STEMPLET GARANTIBEVIS medfølge. 
Beskadigelse af mini mpl forårsaget af misbrug eller forkert behan-
dling dækkes ikke af garantien. Desuden er belægningen ikke 
dækket af garantien. 
  Denne garanti gælder ud over forbrugerrettighederne i den 
national lov.

DU KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SENDE EN MINI MPL TIL 
ZIPPO. FØLG ANBEFALINGEN FRA DISTRIBUTØREN I DIT LAND.

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