
 

 

Første gang eller efter en lang pause: 
 
- Låget tages af håndvarmeren 

Fig.1:  ”burneren” tages af 

Fig.2: Fyld målebægret helt op til øverste streg med Zippo benzin 

Fig.3: Hæld Zippo tændvæske ned i det hvide sugemateriale  

Gentag Fig.2: Fyld målebægret helt op til øverste streg med Zippo tændvæsken 

Gentag Fig.3: Hæld Zippo tændvæske ned i det hvide sugemateriale 

VIGTIGT:  Aftør håndvarmer, hænder og underlag for overskydende Zippo tændvæske 

Fig. 4: ”burneren” sættes på igen. Vent 1-2 minutter mens tændvæskedampene 
 trænger op i ”burneren” 

Fig. 5: Med flammen fra en lighter (op til 30 sekunder) antændes dampene i 
 ”burneren” og den lille platin tråd inde i glasfibermaterialet vil 
 begynde at gløde. 

Fig. 6: Låget sættes på og håndvarmen kommes ned i sin pose. 

   

Fremover når du skal tænde din håndvarmer: 

 
- Låget tages af håndvarmeren 

Fig.1:  ”burneren” tages af 

Fig.2: Fyld målebægret op til 1. streg (6 timer) 2. streg (12 timer) med 
 Zippo tændvæske 

Fig.3: Hæld Zippo tændvæsken ned i det hvide sugemateriale  

VIGTIGT:  Aftør håndvarmer, hænder og underlag for overskydende Zippo tændvæske 

Fig. 4: ”burneren” sættes på igen. Vent 1-2 minutter mens tændvæskedampene 
 trænger op i ”burneren” 

Fig. 5: Med flammen fra en lighter (op til 30 sekunder) antændes dampene i 
 ”burneren” og den lille platin tråd inde i glasfibermaterialet vil 
 begynde at gløde. 

Fig. 6: Låget sættes på og håndvarmen kommes ned i sin pose. 

 

Vigtigt: Læs produktets brugsvejledning og bemærk advarsler og tekst skrevet med rødt 
 

Der kommer ikke glød i ”burneren”: 

 Giv ”burneren” lidt mere ild 

 Pust på den for at give den ilt 

 Tag ”burneren af”. Det hvide sugemateriale kan være blevet skubbet for langt ned og det skal forsigtigt trækkes op 

til kanten (brug en clips). 

 Der er for lidt Zippo tændvæske på, måske er det længe siden du har brugt håndvarmeren 

 Vend håndvarmeren på hovedet så enkelte dråber tændvæske kan komme frem til ”burneren” 

 ”Burneren” har en begrænset levetid da platin tråden langsomt forsvinder. Måske skal du købe en ny ”burner” 

 

Har du yderligere spørgsmål kan du sende en mail til reparation@isbrandcompany.dk 

 

 

 

GODE RÅD TIL ANVENDELSEN AF DIN HÅNDVARMER 

”burner” 


