
Medeninasti vžigalniki

Kaj preprečuje mojemu Zippo medeninastemu 
vžigalniku, da potemni?

Vsak Zippo medeninast vžigalnik ima svetel  
zaščitni premaz, ki preprečuje, da bi vžigalnik  
pred uporabo potemnel. Premaz se bo obrabil  
z običajno uporabo.

Kako čistiti Zippo medeninast vžigalnik?

Za ohranitev naravne patine trde medenine 
priporočamo naslednje: 

•	 Primer močnega loščenja: Očistite z  
loščilom za medenino. 

•	 Primer loščenja s krtačko: Nežno očistite 
z  večnamensko čistilno blazinico, kot je 
gobica z nežnim ali srednje trdim blagom  
(ne uporabljajte blazinice za drgnjenje jekla). 
Previdno drgnite blazinico v isti  
smeri granulacije apreture. 

Kako očistiti lasersko vgraviran medeninast vzorec 
na mat vžigalniku?

Laserski vzorec izpostavlja medeninasto površino, 
ki lahko potemni. To je normalna lastnost 
medenine. Za čiščenje medenine priporočamo 
uporabo mehke krpe in čistila za medenino.

Starinska apretura

Se bo apretura na mojem vžigalniku s starinsko 
apreturo zbrisala?

Vžigalnik s starinsko apreturo ima unikatno 
apreturo, da mu daje nošen, nostalgičen in 
časovno rabljen videz. Ta apretura ni trajna in  
se bo z uporabo začela obrabljati.

Kako preprečiti, da bi se apretura na mojem Zippo 
vžigalniku s starinsko apreturo obrabila?

Če bo izpostavljena alkoholu ali tekočini vžigalnika, 
se bo apretura začela obrabljati takoj. Pri polnjenju 
vžigalnika se izogibajte, da bi se tekočina 
vžigalnika zlivala po zunanjem ovitku. 

Zlati vžigalniki

Kako skrbeti za apreturo na mojem Zippo  
zlatem vžigalniku?

Nežno očistite pozlačene predele z mehko  
krpo in vodo ali s tekočino za Zippo vžigalnike.  
Ne uporabljajte abrazivnih snovi.

Vžigalniki na pipo

Zakaj je Zippo vstavek vžigalnika na pipo 
edinstven?

Dimnik Zippo vžigalnika na pipo zapre plamen v 
kovino, kar plamenu dovoljuje, da je neposredno 
povlečen v pipo brez poškodovanja posode. 
Vstavek vžigalnika na pipo ustreza vsem 
standardnim (ne tankim) Zippo vžigalnikom,  
ki so odporni na veter.

Kako odstraniti 
pokrov dimnika?

Zaradi vzdrževalnih 
razlogov se 
lahko pokrov na 
dimniku našega 
Zippo vžigalnika 
na pipo odstrani. 
Za odstranitev 
pokrova, zdrsnite 
svoj noht na 
palcu pod rob 
kateregakoli konca 
in dvignite.

Namigi in nasveti za skrb za Zippo vžigalnike, ki so odporni na veter 
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