
Zippo Mini MPL SK

UPOZORNENIE: 
NENECHÁVAŤ 
V DOSAHU DETÍ! 
Nezapaľovať zapaľovač 
v blízkosti tváre a odevu! 
Nepoužívajte na zapaľovanie 
cigariet, cigár ani fajok. 
Obsahuje horľavý plyn pod tlakom. 
Nikdy nevystavovať teplu nad 50°C 
alebo dlhšiemu slnečnému 
žiareniu! Nikdy neprepichovať 
ani nevhadzovať do ohňa! 
Presvedčiť sa, či plameň 
po použití úplne zhasol! 
Nad viditeľným plameňom sa vyskytuje mimoriadne teplo. Má sa 
venovať mimoriadna pozornosť predchádzaniu poranenia ale-
bo požiaru spôsobeného plameňom. Nenechať horieť dlhšie ako 
10 s! Po naplnení obsahuje horľavú kvapalinu.
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POZOR: Tento zapaľovač je dodávaný nenaplnený, pred prvým pou-
žitím je nutné ho naplniť. Postupujte podľa nižšie popísaného návodu.

NÁVOD NA PRVÉ NAPLNENIE ZAPAĽOVAČA: 1. Plniť len ply-
nom na to určeným. 2. Zapaľovač držte dnom hore. 3. Odkloňte 
zapaľovač smerom od seba! 4. Nastavte regulátor plameňa na 
pozíciu minima (C). 5. Na ventil zapaľovača priložte základnú pl-
niacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho 
zapaľovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec 
a nasaďte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. 8. Po 
prvom plnení čakajte minimálne 4 hodiny pred prvým použitím 
zapaľovača. Predčasné zapálenie zapaľovača by mohlo vyvolať 
nadmerne a nebezpečne vysoký plameň. 9. Pred prvým zapále-
ním zapaľovača sa uistite, že je regulácia plameňa nastavená na 
pozíciu minima (C). 10. Až sa plameň stabilizuje, nastavte ho na 
požadovanú výšku.

POUŽÍVANIE ZAPAĽOVAČA: Zapaľovač Zippo Mini MPL má pa-
tentovanú detskú bezpečnostnú poistku (A). Stlačte a držte bez-
pečnostnú poistku (A). Pre zapálenie posuňte zapaľovací spínač 
(B) dopredu. Pre uhasenie plameňa a zastavenie prívodu plynu 
uvoľnite zapaľovací spínač (B).

NÁVOD NA REGULÁCIU VÝŠKY PLAMEŇA: S pomocou regu-
látora (C) otáčajte (+ veľký plameň, – malý plameň) a nastavte pri-
meranú výšku plameňa.

NÁVOD NA DOPLŇOVANIE PALIVA: 1. Plniť len plynom na to 
určeným. 2. Zapaľovač držte dnom hore. 3. Odkloňte zapaľovač 
smerom od seba! 4. Kovovým hrotom vypustite z nádržky zapa-
ľovača zvyšok plynu. 5. Na ventil zapaľovača priložte základnú pl-
niacu ihlu tlakovej nádoby s plynom, ak je vhodná k plneniu vášho 
zapaľovača. 6. V prípade, že sa nehodí, vyberte vhodný nástavec 
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a nasaďte na plniacu ihlu tlakovej nádoby. 7. 2-3 krát stlačte. Po 
plnení čakajte 2 minúty pred ďalším použitím zapaľovača.

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

REKLAMAČNÝ PORIADOK K PREDÁVANÉMU TOVARU: Na 
uvedený výrobok sa vzťahuje 3-ročná záručná lehota, ktorá za-
čína plynúť odo dňa odovzdania výrobku konečnému užívateľovi. 
Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú podľa plat-
ného znenia Občianskeho zákonníka. Reklamáciu je možné uplat-
niť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok kúpený, alebo priamo 
v nižšie uvedenom servisnom centre. Ak sa vyskytne u zakúpeného 
tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so 
spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Spotrebiteľ je povinný pri rekla-
mácii zakúpeného tovaru predložiť doklad o zaplatení za tovar. 
Predávajúci nezodpovedá za vady: – pre ktoré bola poskytnutá 
zľava z ceny tovaru, – ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku 
opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, nešetrným, neodborným 
alebo neprimeraným používaním, zaobchádzaním alebo obslu-
hou, v dôsledku mechanického poškodenia tovaru alebo po uply-
nutí doby životnosti tovaru, – spôsobené zásahom neoprávnenej 
osoby na tovare alebo jeho súčasti. Záruka sa nevzťahuje na časti 
podliehajúce bežnému opotrebeniu a časti vykazujúce nadmerné 
opotrebenie v dôsledku nesprávneho užívania výrobku. Rekla-
mácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie. Počas najmenej pia-
tich rokov od dátumu predaja výrobku konečnému užívateľovi sa 
dovozca zaručuje poskytnúť pozáručný servis na výrobky.

Servisné centrum pre záručné a pozáručné opravy:
ATC import s.r.o., Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic
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