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برای اینکه مدت زمانی طوالنی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، 
میخواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

                       مشتری گرامی عزیز،
تبریک می گوییم که این فالسک درجه یک ROTPUNKT را خریداری 

کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن نوشیدنی ها و مایعات عالی است.
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مشخصات محصول
بدنه شیشهای فالسک شما از شیشهای دوجداره، باکیفیت و دستساز صورتیرنگ ساخته شده 

است. در بین دیوارههای شیشه، یک الیه خأل و آینه نقرهای ساخته شده از فلزات گرانبها 
وجود دارد که عایقسازی بهینه و طول عمر زیاد آن را تضمین میکند. این ترکیب نوآورانه، 

فالسک شما را در برابر تأثیرات داخلی و خارجی بسیار مقاوم میسازد.
 توضیح ما به این شرح است: R.P.-h/3 S-glass )ضدشوک، مقاوم در برابر شوک، 

دارای دیواره ضخیم(.

قبل از اولین بار استفاده
توصیه مییم پیش از اولییع شستشو یید و سپس چند مرتبه با آب تمیز )غییید.

نحوه استفاده
لطفاً از تغییرات ناگهانی و شدید دما جلوگیری کنید! این کار میتواند منجر به آسیب دیدن 

عایق و شکستگی بدنه شیشهای از داخل شود.

اطالعات مهم
•   لطفاً هرگز مستقیماً از فالسک چیزی ننوشید، بلکه از یک ظرف استفاده کنید و نوشیدنی 

خود را به آن انتقال دهید )چون این خطر وجود دارد که خودتان را بسوزانید!(.
•   از استفاده از اشیاء فلزی )مانند قاشق فلزی و امثال آن( خودداری کنید

•   قبل از هر بار استفاده فالسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
•   قابل استفاده در مایکروویو نیست.

•   قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست )به "تمیز کردن" مراجعه کنید(.
•   از فالسک برای گرم نگهداری محصوالت لبنی یا غذای کودک استفاده نکنید )خطر ایجاد 

باکتری(.
•   استفاده از آن برای اهداف پزشکی یا تجربی پیشبینی نشده است.

•   این فالسک را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن
برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فالسک را با آب 

گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را 
با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد سرد نگهداشتن
برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت سرد نگهدارید، قبل از پر کردن فالسک با 
نوشیدنی سرد مورد نظرتان، آن را با آب سرد پر نمایید. بعد از حدود 5 دقیقه آب را بیرون 

بریزید و آن را با با نوشیدنی سرد مورد نظرتان پر کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از قطعات 
یخ برای خنک کردن بیشتر استفاده کرد! دمای مایع پس از 36 ساعت، حداکثر 3 درجه 

سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

تهیه چای مستقیماً در فالسک
چای کیسهای )اما نه تخم مرغ فلزی حاوی چای( را مستقیماً در فالسک بگذارید و نخ آن را 
روی دسته قرار دهید. حاال میتوانید چای خود را دم کنید و در مدت زمان توصیه شده به 

طعم و عطر چای دست پیدا کنید.

قهوه معطر برای دم کردن
بیشتر فیلترهای قهوه موجود در بازار در بسیاری از فالسکهای ROTPUNKT جا میخورند.

مقدار پر کردن صحیح
فالسک را تا لبه آن پر نکنید )مراقب باشید - ممکن است به علت سرریز کردن مایع خطر 

سوزاندن وجود داشته باشد!( لطفاً حدود 2 سانتیمتر باالی لبه شیشه را خالی بگذارید. 
همچنین از غوطهور کردن سرپیچ در مایع خودداری کنید.

ریختن به شکلی ساده
سرپیچ را نیم دور به سمت چپ بچرخانید و فالسک را در حالت عمودی نگهدارید. حاال 

فالسک را به آرامی کج کرده و شروع به ریختن کنید.

واشر
لطفاً از فالسک فقط در موقعیت عمودی استفاده کنید. درب فالسک را با قرار دادن 

سرپیچ و چرخاندن آن به سمت راست ببندید. توصیه میکنیم بعد از حدود 5 دقیقه دوباره 
سرپیچ را محکم کنید. فشار واشر فالسک جدیدتان باید بهطور مرتب پس از استفاده بررسی 

شود و با چرخاندن کف آن به سمت راست بیشتر افزایش مییابد. در مورد محصوالت 
دارای پیچ انتهایی، این پیچ را به آرامی و با احتیاط سفت کنید.

تمیز کردن
برای تمیز کردن مناسب فالسک، توصیه میشود فالسک، مغزی شیشهای و سرپیچ را با 

استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. از الکل یا نوشیدنیهای الکلی 
 استفاده نکنید!

نکته: در مورد قهوه یا چای، از مرواریدهای تمیزکننده ویژه ما استفاده کنید )در فروشگاه 
وب ما به نشانی www.rotpunkt4u.de در دسترس هستند(. میتوانید دستورالعملهای 

دقیق برای استفاده را نیز در وبسایت ما مشاهده کنید.

رگهها
ممکن است به دالیل فنی تولید، رگههایی در شیشه مشاهده شود، این رگهها هیچ تأثیری بر 

قابلیت استفاده/عایق یا کیفیت بدنه شیشه ندارند.

تعمیر و قطعات جایگزین
پس از بروز شوک حرارتی یا افتادن، باید بالفاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب 
ندیده باشد. برای تعمیر آسیبها )به هزینه خودتان( لطفاً محصول معیوب - قرار گرفته در 

بستهبندی مقاوم - را به نشانی زیر بفرستید:

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Germany

از شما تقاضا داریم سند PDF با عنوان "RepairOrder" را از آدرس زیر دانلود 
www.rotpunkt4u.de/manuals:کنید

 و آن را تکمیل کرده و به همراه محصول خود بفرستید.
 قطعات یدکی )مثل مغزی شیشه ای/سرپیچ/واشر آب بندی( را می توان به صورت تلفنی 

سفارش داد. برای شناسایی سریع مدل خود، می توانید شماره محصول را در پایین فالسک 
خود مشاهده کنید

+49 6625 5211  : فکس

+49 6625 87-0  : تلفن

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de  :ایمیل
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برای اینکه مدت زمانی طوالنی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، 
میخواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

                       مشتری گرامی عزیز،
تبریک میگوییم که این فالسک درجه یک ROTPUNKT را خریداری 

کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن نوشیدنیها و مایعات عالی است.

مشخصات محصول
بدنه شیشهای فالسک شما از شیشهای دوجداره، باکیفیت و دستساز ساخته شده است. در 

بین دیوارههای شیشه، یک الیه خأل و آینه نقرهای ساخته شده از فلزات گرانبها وجود دارد 
که عایقسازی بهینه و طول عمر زیاد آن را تضمین میکند. این ترکیب نوآورانه، فالسک شما 

را در برابر تأثیرات داخلی و خارجی بسیار مقاوم میسازد.
توضیح ما به این شرح است: R.P.-h/3 S-glass )ضدشوک، مقاوم در برابر شوک، 

دارای دیواره ضخیم(.

قبل از اولین بار استفاده
توصیه مییم پیش از اولییع شستشو یید و سپس چند مرتبه با آب تمیز )غییید.

نحوه استفاده
لطفاً از تغییرات ناگهانی و شدید دما جلوگیری کنید! این کار میتواند منجر به آسیب دیدن 

عایق و شکستگی بدنه شیشهای از داخل شود.

اطالعات مهم
•  لطفاً هرگز مستقیماً از فالسک چیزی ننوشید، بلکه از یک ظرف استفاده کنید و نوشیدنی 

خود را به آن انتقال دهید )چون این خطر وجود دارد که خودتان را بسوزانید!(.
•  از استفاده از اشیاء فلزی )مانند قاشق فلزی و امثال آن( خودداری کنید

•  قبل از هر بار استفاده فالسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
•  قابل استفاده در مایکروویو نیست.

•  قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست )به "تمیز کردن" مراجعه کنید(.
•  از فالسک برای گرم نگهداری محصوالت لبنی یا غذای کودک استفاده نکنید )خطر ایجاد 

باکتری(.
•  استفاده از آن برای اهداف پزشکی یا تجربی پیش بینی نشده است.

•  این فالسک را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن
برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فالسک را با آب 

گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را 
با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد سرد نگهداشتن
برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت سرد نگهدارید، قبل از پر کردن فالسک با 
نوشیدنی سرد مورد نظرتان، آن را با آب سرد پر نمایید. بعد از حدود 5 دقیقه آب را بیرون 

بریزید و آن را با با نوشیدنی سرد مورد نظرتان پر کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از قطعات 
یخ برای خنک کردن بیشتر استفاده کرد! دمای مایع پس از 36 ساعت، حداکثر 3 درجه 

سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

تهیه چای مستقیماً در فالسک
چای کیسهای )اما نه تخم مرغ فلزی حاوی چای( را مستقیماً در فالسک بگذارید و نخ آن را 
روی دسته قرار دهید. حاال میتوانید چای خود را دم کنید و در مدت زمان توصیه شده به 

طعم و عطر چای دست پیدا کنید.

قهوه معطر برای دم کردن
بیشتر فیلترهای قهوه موجود در بازار در بسیاری از فالسکهای ROTPUNKT جا میخورند.

مقدار پر کردن صحیح
فالسک را تا لبه آن پر نکنید )مراقب باشید - ممکن است به علت سرریز کردن مایع خطر 

سوزاندن وجود داشته باشد!( لطفاً حدود 2 سانتیمتر باالی لبه شیشه را خالی بگذارید. 
همچنین از غوطهور کردن سرپیچ در مایع خودداری کنید.

ریختن به شکلی ساده
سرپیچ را نیم دور به سمت چپ بچرخانید و فالسک را در حالت عمودی نگهدارید. حاال 

فالسک را به آرامی کج کرده و شروع به ریختن کنید.

واشر
لطفاً از فالسک فقط در موقعیت عمودی استفاده کنید. درب فالسک را با قرار دادن 

سرپیچ و چرخاندن آن به سمت راست ببندید. توصیه میکنیم بعد از حدود 5 دقیقه دوباره 
سرپیچ را محکم کنید. فشار واشر فالسک جدیدتان باید بهطور مرتب پس از استفاده بررسی 

شود و با چرخاندن کف آن به سمت راست بیشتر افزایش مییابد.
در مورد محصوالت دارای پیچ انتهایی، این پیچ را به آرامی و با احتیاط سفت کنید.

تمیز کردن
برای تمیز کردن مناسب فالسک، توصیه میشود فالسک، مغزی شیشهای و فنجان را با 

استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. از الکل یا نوشیدنیهای الکلی 
استفاده نکنید!

نکته: در مورد قهوه یا چای، از مرواریدهای تمیزکننده ویژه ما استفاده کنید )در فروشگاه 
وب ما به نشانی www.rotpunkt4u.de در دسترس هستند(. میتوانید دستورالعملهای 

دقیق برای استفاده را نیز در وبسایت ما مشاهده کنید.

رگهها
ممکن است به دالیل فنی تولید، رگههایی در شیشه مشاهده شود، این رگهها هیچ تأثیری بر 

قابلیت استفاده/عایق یا کیفیت بدنه شیشه ندارند.

تعمیر و قطعات جایگزین
پس از بروز شوک حرارتی یا افتادن، باید بالفاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب 
ندیده باشد. برای تعمیر آسیبها )به هزینه خودتان( لطفاً محصول معیوب - قرار گرفته در 

بستهبندی مقاوم - را به نشانی زیر بفرستید:

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Germany

از شما تقاضا داریم سند PDF با عنوان "Repair Order" را از آدرس زیر دانلود 
www.rotpunkt4u.de/manuals:کنید

 و آن را تکمیل کرده و به همراه محصول خود بفرستید.

 قطعات یدکی )مثل مغزی شیشه ای/سرپیچ/واشر آب بندی/فنجان( را می توان به صورت 
تلفنی سفارش داد. برای شناسایی سریع مدل خود، می توانید شماره محصول را در پایین 

فالسک خود مشاهده کنید.

+49 6625 5211  : فکس

+49 6625 87-0  : تلفن

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de  :ایمیل
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                       مشتری گرامی عزیز،
تبریک میگوییم که این محصول باکیفیت را از                            

خریداری کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن غذاها عالی است!
برای اینکه مدت زمانی طوالنی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، 

میخواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

مشخصات محصول
در داخل آن یک شیشه عایق وجود دارد که از داخل و خارج توسط یک پوشش پالستیکی 

باکیفیت، مناسب برای مواد غذایی و فاقد طعم محافظت میشود و به شکلی انعطافپذیر در 
قسمت پایینی قرار گرفته است. پوسته بیرونی از یک پالستیک ضدضربه و باکیفیت ساخته 
شده است. این ترکیب ابتکاری باعث میشود فالسک غذا در مقابل اثرات داخلی و خارجی 

بسیار مقاوم باشد و عملکرد مطلوب عایقسازی و طول عمر باالی آن را تضمین مینماید.

قبل از اولین بار استفاده
توصیه مییم پیش از اولییع شستشو یید و سپس چند مرتبه با آب تمیز )غییید.

اطالعات مهم
•  لقبل از هر بار استفاده فالسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.

•  تحت هیچ شرایطی چربی یا روغن داغ با دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد را در داخل 
آن نریزید، زیرا این کار باعث میشود فالسک غذا آسیب ببیند.

•  قابل استفاده در مایکروویو نیست.
•  قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست )به "تمیز کردن" مراجعه کنید(.

•  مواد غذایی حاوی شیر نباید بیش از چند ساعت در فالسک غذا گرم نگهداشته شوند. 
ممکن است این غذاها به دلیل وجود باکتریها کمی ترش شوند.

•  برای استفاده جهت اهداف پزشکی یا آزمایشی در نظر گرفته نشده است.
•  این محصول را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن
برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فالسک را با آب 

گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را 
با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد گرم نگهداشتن
برای اینکه بتوانید غذاها را تا 12 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فالسک را با آب گرم 
بشویید و با آب داغ )حدود 90 درجه سانتیگراد( پر کنید. بعد از حدود 10 دقیقه آب را 

بیرون بریزید و آن را با غذای مورد نظرتان که در دمای جوش قرار دارد پر کنید.

تهیه چای مستقیماً در فالسک
برای اینکه بتوانید غذای خود را تا 20 ساعت سرد نگهدارید، ابتدا فالسک غذای خود 

را با آب سرد بشویید و سپس آن را با غذای مورد نظرتان پر کنید. روش دیگر این است 
که ظرف را به مدت 10 تا 15 دقیقه در داخل یخچال خنک کنید )لطفاً برای این منظور 

درپوش آن را بردارید(. لطفاً تحت هیچ شرایطی آن را در داخل فریزر قرار ندهید.

مقدار پر کردن
فالسک غذای خود را تا حدود 3 سانتیمتر زیر لبه پر کنید. سرپیچ نباید در داخل محتویات 

قرار بگیرد. با این وجود، اگر فقط یک سوم فالسک را پر کنید یا بخش زیادی از آن را خارج 
کرده و مقدار کمی باقی بماند، آنگاه مدت زمان گرم نگهداشتن بسیار کوتاهتر خواهد بود.
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آببندی
قسمت باال باید بهصورت محکم بسته شده است و الزم است فالسک خود را در صورت 

امکان و به هر شکل ممکن، صاف نگهدارید.

تمیز کردن
فالسک غذا و سرپیچ را با استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. قابل 

شستشو در ماشین ظرفشویی نیست. هرگز از الکل یا نوشیدنیهای الکلی برای تمیز کردن 
استفاده نکنید! لطفاً قطعات را برای شستشو در داخل آب قرار ندهید.

خرابی/قطعات جایگزین
میتوانید قطعات جایگزین )مثل درپوش یا واشر( را مستقیماً و بدون ارسال محصول 

درخواست کرده یا سفارش بدهید. مهم است که رنگ دقیق محصول خود را به ما اطالع 
دهید.

پس از بروز ضربه یا افتادن، باید بالفاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب ندیده 
باشد. ما هیچ تضمینی در مورد شکستن شیشه ارائه نمیدهیم - در چنین مواردی در هر 

صورت باید خودتان هزینه شیشه جدید را بپردازید. تعمیر آسیبها )به هزینه خودتان( تنها 
باید توسط پرسنل ROTPUNKT صورت بگیرد. لطفاً محصول معیوب را )که مواد 

غذایی باقیمانده آن تمیز شده باشد( - و قرار گرفته در بستهبندی مقاوم - به نشانی زیر 
بفرستید:

+49 6625 5211   : تلفن
+49 6625 87-0   : فکس

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de   : ایمیل

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
 Industriestrasse 1 | D–36272 Niederaula | Germany

از شما درخواست داریم سند PDF با عنوان "Repair Order" را از آدرس زیر دانلود 
کنید: www.rotpunkt4u.de/manuals آن را پر نموده و همراه با محصول بفرستید.


