
VIGYÁZAT 
Gyermekektől távol tartandó. A többcélú öngyújtót meggyújtáskor tartsa távol az arcától és 
a ruházatától. Ne használja cigaretta, szivar vagy pipa, meggyújtására. Gondoskodjon arról, 
hogy a láng kialudjon használat után. Ne tegye ki 50° feletti hőforrásnak vagy huzamos 
napsütésnek. Ne szúrja ki, és ne tegye tűzbe. A termék használatakor kövesse a készülék, 
vagy bármely más tárgy gyártójának összes utasítását és figyelmeztetését. Ne tartsa az 
öngyújtót meggyújtva 30 másodpercnél hosszabb ideig. Újratöltés után várjon két percig a 
többcélú öngyújtó használata előtt. Feltöltve nyomás alatt levő, gyúlékony gázt tartalmaz. 
 
Első feltöltésre vonatkozó utasítások 
 
FIGYELMEZTETÉS: Az öngyújtó nem tartalmaz bután – óvatosan töltse fel az öngyújtót az 
alábbi utasítások alapján.  
 

1. A lángszabályozót állítsa minimális helyzetbe (C). 
2. Töltse meg Zippo prémium bután vagy más prémium bután gázzal. Legalább 4 óráig 

ne használja az öngyújtót. Ez lehetővé teszi a bután és más belső alkatrészek 
stabilizálódását a használat előtt. Ha korábban gyújtja meg az öngyújtót, a láng 
veszélyesen nagy lehet.  

3. Az öngyújtó első meggyújtása előtt gondoskodjon róla, hogy a lángszbályozó 
minimális helyzetbe legyen állítva. Legyen óvatos és tartsa biztonságos távolságban 
az emberektől vagy éghető anyagoktól.  

4. A láng stabilizálódása után állítsa be a lángot a kívánt nagyságra.  
 
Utasítások:  
A Zippo mini mpl többcélú öngyújtó a kisgyermekek általi használatot megakadályozó, 
szabadalmaztatott biztonsági szabályozógombbal (A) rendelkezik, amely csak lenyomása 
után teszi lehetővé a gyújtógomb (B) működését.  
 
Használatához:  

1) Nyomja le és tartsa lenyomva a biztonsági szabályozógombot (A). 
2) A gyújtáshoz csúsztassa előre a gyújtógombot (B).  
3) A láng eloltásához és a gázáramlás megállításához engedje el a gyújtógombot.  

 
A láng nagyságának beállításához:  
Forgassa a szabályozót (C) a + jel felé (feljebb) vagy a – jel felé (lejjebb) 
 
Ne töltse újra nyílt láng, hőforrás vagy szikrák közelében. Csak jól szellőztetett területen 
használja. 
 
A töltőgázzal való feltöltéshez: 

1) Csak szuper töltőgázt (bután) használjon a feltöltéshez. Ha nem zippo szuper (bután) 
töltőgázt használ, a töltőszelep megsérülhet és az üzemanyag töltőcsúcsa 
eltömődhet.  

2) A mini mpl öngyújtót mindig az ábrán mutatott helyzetben kell feltölteni. Helyezze az 
üzemanyag fúvókát a töltőszelepbe (D), majd többször nyomja le határozott 



mozdulattal, egyenletes nyomást gyakorolva. Tartsa lenyomva néhány másodpercig. 
Ismételje meg, ha szükséges.  

3) Várjon legalább két percig a feltöltés után, mielőtt újra használja az öngyújtót.  
 
A zippo mini mpl öngyújtó és más tölthető (bután) gáztermékekhez zippo szuper (bután) 
töltőgáz használatát javasoljuk.  
 
GARANCIA 
Saját belátásunk szerint ingyen kijavítjuk vagy kicseréljük a vásárlás időpontjától számított 
három éven belül garanciális javításra visszaküldött zippo mini mpl többcélú öngyújtót. A 
garanciális javítások esetén utasításokért forduljon a Zippo forgalmazójához, vagy vigye 
vissza a terméket abba az üzletbe, ahol vásárolta. A jótállás nem érvényes a Zippo mini mpl 
öngyújtó nem rendeltetésszerű használatából vagy a rongálásból eredő meghibásodásokra. 
A burkolatra nem érvényes a garancia. Ez a jótállás nem befolyásolja az országos törvények 
által biztosított jogokat.  
 
A MINI MPL ÖNGYÚJTÓT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SE KÜLDJE VISSZA POSTÁN A 
ZIPPO-HOZ. KÖVESSE A HELYI FORGALMAZÓ TANÁCSAIT.  
 
 
 
 
 
 


