
Zippo Mini MPL CZ

VAROVÁNÍ: 
NENECHÁVEJTE 
V BLÍZKOSTI DĚTÍ. 
Zapalujte zapalovač 
dále od obličeje a oděvu. 
Nepoužívejte na zapalování 
cigaret, doutníků ani dýmek. 
Obsahuje hořlavý plyn pod 
tlakem. Nikdy nevystavujte 
teplotě vyšší než 50°C nebo 
dlouhému slunečnímu záření. 
Nikdy neprorážejte nebo 
nevhazujte do ohně. 
Ujistěte se, že plamen je 
po použití uhašen. Nad viditelnou částí plamene je vysoká 
teplota. Mimořádná pozornost by měla být věnována za-
bránění popálení a ohni. Neponechávejte zapálený déle než 
10 sekund. Po naplnění bude obsahovat hořlavou kapalinu.
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UPOZORNĚNÍ: Tento zapalovač je dodáván nenaplněný, 
před prvním použitím je nutno jej naplnit. Postupujte dle 
dále popsaného návodu.

NÁVOD NA PRVNÍ NAPLNĚNÍ ZAPALOVAČE: 1. Zapalo-
vač plňte pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapa-
lovač dnem vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 
4. Nastavte regulátor plamene na pozici minima (C). 5. Na 
ventil zapalovače přiložte základní plnící jehlu tlakové nádo-
by s plynem, pakliže je vhodná k plnění vašeho zapalova-
če. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec a navlečte na 
plnící jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 8. Po prvním 
plnění čekejte minimálně 4 hodiny před prvním použitím za-
palovače. Předčasné zapálení zapalovače by mohlo vyvolat 
nadměrně a nebezpečně vysoký plamen. 9. Před prvním 
zapálením zapalovače se ujistěte, že je regulace plamene 
nastavena na pozici minima (C). 10. Až se plamen stabilizu-
je, nastavte jej na požadovanou výšku.

POUŽÍVÁNÍ ZAPALOVAČE: Zapalovač Zippo Mini MPL má 
patentovanou dětskou bezpečnostní pojistku (A). Zmáčk-
něte a držte bezpečnostní pojistku (A). Pro zapálení posuňte 
zapalovací spínač (B) dopředu. Pro uhašení plamene a za-
stavení přívodu plynu uvolněte zapalovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULACI DÉLKY PLAMENE: Otáčejte re-
gulátorem (C) (+ velký plamen, – malý plamen) a nastavte 
přiměřenou výšku plamene.

NÁVOD NA DOPLŇOVÁNÍ PALIVA: 1. Zapalovač plňte 
pouze plynem k tomu určeným. 2. Držte zapalovač dnem 
vzhůru. 3. Odkloňte zapalovač do prostoru. 4. Kovovým 
hrotem vypusťte z nádržky zapalovače veškerý zbytek 
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plynu. 5. Na ventil zapalovače přiložte základní plnící jehlu 
tlakové nádoby s plynem, pakliže je vhodná k plnění vaše-
ho zapalovače. 6. Jestliže není, vyberte vhodný nástavec 
a navlečte na plnící jehlu tlakové nádoby. 7. 2x – 3x stlačte. 
8. Po plnění čekejte 2 minuty před dalším použitím zapa-
lovače.

Dovozce: ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 
Přerov, Czech Republic

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: Na uvedený výrobek se vztahuje 
záruka 3 roky a to od data prodeje výrobku konečnému 
uživateli. Nárok na záruku se uplatňuje dle platného Ob-
čanského zákoníku. Reklamaci je možno uplatnit u prodá-
vajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo přímo na 
níže uvedeném servisním centru. Záruka se vztahuje pouze 
na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou 
výrobku. Nárok na poskytnutí záruky zaniká, jestliže je zá-
vada způsobena mechanickým poškozením, nešetrným 
a nesprávným používáním, nebo byl-li proveden zákrok 
neautorizovanými osobami či firmami. Záruka se rovněž 
nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení a části 
vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného 
užívání výrobku. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí 
reklamace. Po dobu nejméně pěti let od data prodeje vý-
robku konečnému uživateli se dovozce zaručuje poskytnout 
pozáruční servis. 

Servisní centrum pro záruční a pozáruční opravy:
ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech 
Republic
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