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 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Wieczna zapałka z krzesiwem to genialne w swej prostocie narzędzie dzięki któremu zawsze
rozpalisz ogień -  w każdych warunkach! Jest  odporne na działanie wody,  a zastosowanie
magnezowego pręta pozwala wykrzesać iskrę o ogromnej temperaturze nawet 3000 stopni
Celsjusza!  Zdecydowanie  ułatwia  to  rozpalenie  ogniska,  nawet  w  trudnych  warunkach
atmosferycznych!

Cechy produktu:

• Wieczna zapałka to niezbędne narzędzie każdego turysty, wędkarza i survivalowca. 
• Zapałka jest odporne na trudne warunki atmosferyczne - rozpalisz ogień zawsze i wszędzie!
• Zasada działania jest bardzo prosta! Wystarczy częściowo napełnić pojemnik łatwopalną 

cieczą (np. naftą czy benzyną), zanurzyć metalową zapałkę w pojemniku, a następnie 
energicznie pocierać stalową końcówką zapałki o rdzeń aby wywołać iskry i spowodować 
zapłon. 

• UWAGA: Przed ponownym włożeniem zapałki / rdzenia do pojemnika należy ją 
bezwzględnie ugasić i ostudzić! 

Specyfikacja: 

• Wieczna zapałka z krzesiwem 
• Uszczelka zapobiegająca ulatnianiu benzyny 
• Metalowy uchwyt do przenoszenia 
• Temperatura iskry: do 3000 stopni Celsjusza 
• Długość rdzenia zapałki: 3 cm 
• Grubość rdzenia: 3 mm 
• Wymiary: 4,8 cm x 2,9 cm x 1,0 cm 
• Waga: 15 g 
• Kolor: stalowy 

Instrukcja obsługi:

- Pojemnik został wyposażony w wyjmowaną zapałkę stalową zakończoną krzesiwem z łatwopalnym
włosiem.
- Po otwarciu opakowania należy wykręcić stalową zapałkę z pojemnika.
-  Następnie  należy  częściowo  napełnić  pojemnik  łatwopalną  cieczą  (np.  naftą  albo  paliwem do
zapalniczek).
- Do pełnego pojemnika włóż zapałkę i zanurz ją w pojemniku.
-  Energicznie pocieraj  stalowym zakończeniem zapałki  o  miniaturowy rdzeń aby wywołać iskry  i
zapłon zapałki.
UWAGA: Przed włożeniem zapałki do pojemnika należy ją ugasić i ostudzić!
- Po ostudzeniu zapałki umieść ją w pojemniku i dokładnie zakręć aby uniknąć ulatniania się oparów
nafty/ benzyny (zapałka posiada dodatkową uszczelkę).

Środki ostrożności:

• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nie narażać urządzenia na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny mróz).
• Nie umieszczaj w pojemniku rozgrzanej zapałki aby uniknąć niepożądanego zapłonu!
• Nie  narażaj  napełnionego  benzyną  /  naftą  pojemnika  na  działanie  wysokiej

temperatury!
• Nie rozpalaj ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych!
• Nie udostępniać urządzenia dzieciom! Istnieje wysokie ryzyko poparzenia!


