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Produktegenskaber
Glasindsatsen på din nye isolerende kande består af dobbeltvægget, håndlavet 
rosalinglas af høj kvalitet. Mellem glasvæggene er der et vakuum og et sølvspejl 
af ædelmetal, som garanterer en høj varmeisolering og holdbarhed. Denne inno-
vative kombination gør din kande ekstremt robust mod indre og ydre påvirkninger.
Vores betegnelse for dette: R.P.-h/3 S-Glas (stødsikker, chok-resistent, stærke 
vægge).

Før første brug
Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt  med et kommercielt 
rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter med rent 
(ikke-kogende) vand to til tre gange.

Anvendelse
Undgå ekstreme og pludselige temperaturforskelle! Dette kan medføre skader 
på isoleringen og bevirke glaslegemets implosion.

Vigtige informationer
•   Drik ALDRIG direkte fra kanden, men brug en beholder, som du fylder din drik 

over i (fare for skoldning!).
•   Undgå at bruge metalgenstande (f.eks. metalgafler o. lign.)
•   Undersøg din isolerende kande for skader før hver brug.
•   Ikke egnet til mikrobølgeovn.
•   Ikke egnet til opvaskemaskine (se ”Rengøring“).
•   Brug ikke den isolerende kande til at holde mælkeprodukter og babymad varme 

(fare for bakterier).
•   Den er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimentelle områder.
•   Denne artikel må ikke overlades til børn uden opsyn.

Varmeisoleringsfunktion
For at kunne holde din drik varm i op til 24 timer, skylles kanden først med varmt 
vand og fyldes derefter med varmt vand. Hæld vandet fra efter ca. 5 minutter og 
fyld den ønskede varme drik i.

Kølefunktion
For at kunne holde din drik kold i op til 36 timer, fyldes kanden med koldt vand, 
inden den ønskede kolde drik hældes i. Efter ca. 5 minutter hældes vandet ud og 
den ønskede kolde drik hældes i. Der må ikke anvendes isterninger til yderligere 
køling! Efter 36 timer stiger væsketemperaturen maks. 3 °C.

Bryg te direkte i kanden
Kom tebrevet (ikke te-æg af metal!) direkte i kanden og hæng snoren over hånd-
taget. Nu kan teen udfolde sin aroma i den forudbestemte brygningstid.

Brygning af aromatisk kaffe
De fleste kaffefiltre i handelen passer til mange ROTPUNKT isolerende kander.

Den korrekte påfyldningsmængde
Fyld ikke kanden op til randen (Pas på! Fare for skoldning ved overløbende væs-
ke!). Lad der være ca. 2 cm plads op til glashalskanten. Undgå også at skruelåget 
bliver sænket ned i drikken.

Nem at hælde fra
Drej skruelåget en halv omgang mod venstre og hold imens kanden lodret. Nu 
kan du vippe kanden langsomt forover og begynde at hælde.

Tæthed
Kanden må udelukkende bruges i opretstående stilling. Luk kanden ved at sætte 
skruelåget på og drej det mod højre. Vi anbefaler at dreje låget en ekstra gang 
efter ca. 5 minutter. Din nye kandes forseglingstryk bør tjekkes regelmæssigt 
efter brug og kan øges igen ved at dreje bunden mod højre. Ved produkter med 
bundskrue spændes denne let og forsigtigt efter.

Rengøring
For at rengøre din isolerende kande korrekt anbefales det, at rengøre kanden, 
glasindsatsen og skruelåget med en blød klud eller svamp under varmt, flydende 
vand. Alkohol eller spiritus må under ingen omstændigheder bruges!
Tip: Brug vores specielle rengøringsperler ved kaffe- og tebelægninger (disse fås 
i vores webshop på www.rotpunkt4u.de)!
Den nøjagtige brugsvejledning findes ligeledes på vores hjemmeside.

Striber
Striber i glasset er produktionsteknisk muligt, men har ingen indflydelse på brug-
barheden/isoleringsfunktionen og på glaslegemets kvalitet. 

Reparation og reservedele
Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. For skadesud-
bedring (for egen regning) sendes det defekte produkt - i stødsikker emballage - til:

 
 Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Tyskland
 Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
 E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi beder dig downloade PDF-dokumentet ”Repair Order” fra  
www.rotpunkt4u.de/manuals og vedlægge det produktet i udfyldt stand.

Reservedele (så som glasindsats/låg/tætningsringe) kan du bestille pr. telefon. 
For hurtig identifikation af din model, findes produktnummeret på bunden af din 
isolerende kande.

       Kære kunde,
  til lykke med købet af denne førsteklasses isole- 
    rende kande fra ROTPUNKT, som er beregnet til at holde 
drikkevarer og væsker varme eller kolde.

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som 
muligt, vil vi give dig nogle tips med på vejen.
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Produktegenskaber
Glasindsatsen i din nye termoflaske består af dobbeltvægget, håndlavet glas af høj 
kvalitet. Mellem glasvæggene er der et vakuum og et sølvspejl af ædelmetal, som 
garanterer en høj varmeisolering og holdbarhed. Denne innovative kombination 
gør din flaske ekstremt robust mod indre og ydre påvirkninger.
Vores betegnelse for dette: R.P.-h/3 S-Glas (stødsikker, chok-resistent, stærke 
vægge).

Før første brug
Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt  med et kommercielt 
rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter med rent 
(ikke-kogende) vand to til tre gange.

Anvendelse
Undgå ekstreme og pludselige temperaturforskelle! Dette kan medføre skader 
på isoleringen og bevirke glaslegemets implosion.

Vigtige informationer
•   Drik ALDRIG direkte fra flasken, men brug en beholder, som du fylder din drik 

over i (fare for skoldning!).
•   Undgå at bruge metalgenstande (f.eks. metalgafler o. lign.)
•   Undersøg din termoflaske for skader før hver brug.
•   Ikke egnet til mikrobølgeovn.
•   Ikke egnet til opvaskemaskine (se ”Rengøring“).
•   Brug ikke termoflasken til at holde mælkeprodukter og babymad varme (fare 

for bakterier).
•   Den er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimentelle områder.
•   Denne artikel må ikke overlades til børn uden opsyn.

Varmeisoleringsfunktion
For at kunne holde din drik varm i op til 24 timer, skylles flasken først med varmt 
vand og fyldes derefter med varmt vand.
Hæld vandet fra efter ca. 5 minutter og fyld den ønskede varme drik i.

Kølefunktion
For at kunne holde din drik kold i op til 36 timer, fyldes flasken med koldt vand, 
inden den ønskede kolde drik hældes i. Efter ca. 5 minutter hældes vandet ud og 
den ønskede kolde drik hældes i. Der må ikke anvendes isterninger til yderligere 
køling! Efter 36 timer stiger væsketemperaturen maks. 3 °C.

Bryg te direkte i flasken
Kom tebrevet (ikke te-æg af metal!) direkte i flasken og hæng snoren over hånd-
taget. Nu kan teen udfolde sin aroma i den forudbestemte brygningstid.

Brygning af aromatisk kaffe
De fleste kaffefiltre i handelen passer til mange ROTPUNKT termoflasker.

Den korrekte påfyldningsmængde
Fyld ikke flasken op til randen (Pas på! Fare for skoldning ved overløbende væske!). 
Lad der være ca. 2 cm plads op til glashalskanten. Undgå også at skruelåget 
bliver sænket ned i drikken.

Nem at hælde fra
Drej skruelåget en halv omgang mod venstre og hold imens flasken lodret. Nu 
kan du vippe termoflasken langsomt forover og begynde at hælde.

Tæthed
Flasken må udelukkende bruges i opretstående stilling. Luk flasken ved at sætte 
skruelåget på og drej det mod højre. Vi anbefaler at dreje låget en ekstra gang 
efter ca. 5 minutter. Din nye flaskes forseglingstryk bør tjekkes regelmæssigt 
efter brug og kan øges igen ved at dreje bunden mod højre. Ved produkter med 
bundskrue spændes denne let og forsigtigt efter.

Rengøring
For at rengøre din termoflaske korrekt anbefales det, at rengøre flasken, glasind-
satsen, skruelåget og kruset med en blød klud eller svamp under varmt, flydende 
vand. Alkohol eller spiritus må under ingen omstændigheder bruges!
Tip: Brug vores specielle rengøringsperler ved kaffe- og tebelægninger (disse fås 
i vores webshop på www.rotpunkt4u.de)!
Den nøjagtige brugsvejledning findes ligeledes på vores hjemmeside.

Striber
Striber i glasset er produktionsteknisk muligt, men har ingen indflydelse på brug-
barheden/isoleringsfunktionen og på glaslegemets kvalitet.

Reparation og reservedele
Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. For skadesud-
bedring (for egen regning) sendes det defekte produkt - i stødsikker emballage - til:

 
 Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Tyskland
 Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
 E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi beder dig downloade PDF-dokumentet ”Repair Order” fra  
www.rotpunkt4u.de/manuals og vedlægge det produktet i udfyldt stand.

Reservedele (så som glasindsats/låg/tætningsringe/krus) kan du bestille pr. tele-
fon. For hurtig identifikation af din model, findes produktnummeret på bunden 
af din termoflaske.

       Kære kunde,
  til lykke med købet af denne førsteklasses  
       termoflaske fra ROTPUNKT, som er beregnet til at 
holde drikkevarer og væsker varme eller kolde.

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som 
muligt, vil vi give dig nogle tips med på vejen.
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Produktegenskaber
Indvendigt er der en isolerende glasbeholder, som er beskyttet af en 
fødevaregodkendt og smagsneutral plastikkappe af høj kvalitet. Denne 
er elastisk indlejret i bunden. Den ydre kappe består af en brudsik-
ker, højkvalitets-fremstillet plast. Denne innovative kombination gør 
beholderen ekstremt robust og garanterer optimal isoleringsevne og 
stor holdbarhed.

Før første brug
Vi anbefaler, at du skyller dit nye isoleringsprodukt  med et kommercielt 
rengøringsmiddel, inden du bruger det for første gang, og skyl derefter 
med rent (ikke-kogende) vand to til tre gange.

Vigtige informationer
•   Undersøg din isolerende madvarebeholder for skader før hver brug.
•   Der må under ingen omstændigheder påfyldes kogende fedt eller olie 

over 100 °C, da dette kan beskadige madvarebeholderen.
•   Ikke egnet til mikrobølgeovn.
•   Ikke egnet til opvaskemaskine (se ”Rengøring“).
•   Mælkeholdige fødevarer bør kun holdes varm i et par timer i mad-

varebeholderen. Disse retter kan bakteriologisk være let syrlige.
•   Produktet er ikke beregnet til brug på medicinske eller eksperimen-

telle områder.
•   Børn må ikke efterlades uden opsyn med denne artikel.

Varmeisoleringsfunktion
For at holde din madvare varm i op til 12 timer, skyl beholderen først 
med varmt vand og fyld den derefter med varmt vand (ca. 90 °C). 
Hæld vandet fra efter ca. 10 minutter og fyld den ønskede kogende 
varme madvare på.

Køleisoleringsfunktion
For at holde din madvare kold op til 20 timer, skyl din madvare-
beholder med koldt vand, inden du påfylder den ønskede madvare. 
Alternativt kan du også forkøle beholderen 10-15 minutter i køleskab 
(påfyldningslåget fjernes). Må under ingen omstændigheder lægges 
eller stilles i fryseren.

Kapacitet
Fyld din madvarebeholder op til ca. 3 cm under hældekanten. Skruelå-
get bør ikke dykke ned i indholdet. Men hvis du kun fylder beholderen 
op til en tredjedel eller har udtaget størsteparten bortset fra en rest, 
varer varmeisoleringseffekten væsentligt kortere.

Tæthed
Naturligvis er låget tæt, alligevel bør du ideelt altid opbevare din be-
holder lodret.

Rengøring
Rengør beholderen og skruelåget med en blød klud eller svamp under 
varmt, flydende vand. Ikke egnet til opvaskemaskine. Alkohol eller 
spiritus må under ingen omstændigheder bruges! De enkelte dele 
må ikke lægges eller stilles i skyllevandet.

Beskadigelse/reservedele
Reservedele (f.eks. låg eller pakning) kan rekvireres direkte eller be-
stilles uden at indsende produktet. Det er vigtigt, at du meddeler os 
dit produkts nøjagtige farve.
Efter et stød eller fald bør produktet omgående efterses for skader. Vi 
påtager os ingen garanti for glasbrud - i dette tilfælde må du i hvert 
fald selv betale for en ny glasindsats. Skadesudbedringen (for egen 
regning) kan kun udføres af ROTPUNKTS specialister. Send det defekte 
produkt (uden madrester) - i stødsikker emballage - til:

 
 Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Tyskland
 Tlf.: +49 6625 87-0 | Fax: +49 6625 5211
 E-Mail: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

Vi vil gerne bede dig downloade PDF-dokumentet ”Repair Order” 
(følgeskrivelse reparation) fra www.rotpunkt4u.de/manuals og ved-
lægge det produktet i udfyldt stand.

       Kære kunde,
  tillykke med købet af dette kvalitets produkt fra  
     ROTPUNKT til brug til varm eller kold opbevaring af  
   mad eller is!

For at du kan nyde dit Made-in-Germany produkt så længe som muligt, 
vil vi gerne give dig nogle tips undervejs.


