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Producteigenschappen
De glazen ommanteling van uw nieuwe kan bestaat uit hoogwaardig dubbelwandig 
rozalijnglas en is met de hand gemaakt. Tussen de glazen wanden zitten een vacuüm 
en een zilveren spiegel van edelmetaal, die voor een optimale isolatie en een lange 
levensduur zorgen. Deze innovatieve combinatie maakt uw thermoskan zeer goed 
bestand tegen invloeden van binnen- en buitenaf.
Onze naam hiervoor:    R.P.-h/3   S-glas (stootbestendig, schokbestendig, zwaar-
wandig).

Voor het eerste gebruik
Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, 
met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen 
en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

Gebruik
Vermijd extreme en plotselinge temperatuurverschillen! Dit kan ertoe leiden dat de 
thermoskan beschadigd raakt of dat het glas implodeert.

Belangrijke informatie
•   Drink NOOIT direct uit de thermoskan, maar gebruik een kan waarin u uw drank 

kunt vullen (gevaar voor brandwonden!).
•   Gebruik geen metalen voorwerpen (bijv. geen metalen lepels of dergelijke)
•   Controleer uw thermoskan voor elk gebruik op schade.
•   Niet geschikt voor de magnetron.
•   Niet geschikt voor de vaatwasser (zie „Reinigen“).
•   Gebruik de thermoskan niet om zuivelproducten of babyvoeding warm te houden 

(gevaar voor bacteriën).
•   Het is niet bedoeld voor gebruik op medisch of experimenteel gebied.
•   Laat kinderen niet zonder toezicht met deze thermoskan spelen.

Warmhoud-functie
Om uw drank maximaal 24 uur warm te houden, dient u de thermoskan eerst met 
warm water uit te spoelen en met heet water te vullen.
Giet het water er na ongeveer 5 minuten uit en vul de thermoskan met de gewenste 
warme drank.

Koelfunctie
Spoel de thermoskan met koud water, voordat u de kan met de gewenste koude 
drank vult, zodat uw drank tot maar liefst 36 uur koel blijft. Laat het koude water 
er na ongeveer 5 minuten uitlopen en vul het met de gewenste koude drank. Er 
mogen absoluut geen ijsblokjes gebruikt worden voor extra koeling! Na 36 uur stijgt 
de vloeistoftemperatuur met max. 3 °C.

Trek thee direct in de thermoskan
Doe het theezakje (geen thee-ei van metaal!) direct in de thermoskan en plaats het 
draadje over de handgreep. Nu kan uw thee zijn ware aroma ontvouwen tijdens de 
daarvoor aangegeven trektijd.

Aromatische koffie brouwen
Op veel thermoskannen van ROTPUNKT passen bijna alle gangbare koffiefilters.

De juiste vulhoeveelheid
Vul de thermoskan niet tot de rand (Let op: gevaar voor brandwonden veroorzaakt 
door overstromende vloeistof!). Vul de thermoskan tot maximaal 2 cm onder de 
rand van de glazen hals. Zorg er tevens voor, dat de schroefdop niet in de drank 
gedompeld wordt.

Gemakkelijk schenken
Draai de schroefdop een halve draai naar links en houd de thermoskan verticaal vast. 
Nu kunt u de thermoskan langzaam naar voren kantelen en beginnen met schenken.

Dichtheid
Gebruik de thermoskan alleen in verticale positie. Sluit de thermoskan door de 
schroefdop erop te plaatsen en naar rechts te draaien.  Wij raden aan om de dop na 
ongeveer 5 minuten nogmaals aan te draaien. De afdichtingsdruk van uw nieuwe 
thermoskan moet regelmatig worden gecontroleerd en kan door de bodem naar 
rechts te draaien weer worden verhoogd. Bij producten met bodemschroeven moeten 
deze lichtjes en voorzichtig nagedraaid worden.

Reinigen
Om uw thermoskan op de juiste manier schoon te maken, dienen de thermoskan, 
het glazen inzetstuk en de schroefdop met een zachte doek of spons onder warm 
stromend water schoongemaakt te worden. Gebruik geen alcohol of spiritus!
Tip: GGebruik onze speciale reinigingsparels voor koffie- en theetoebehoren (u kunt 
ze in onze webshop op www.rotpunkt4u.de vinden) !
De exacte gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website.

Strepen
Vanwege de productiemethode is het mogelijk dat het glas strepen bevat. dit is 
echter niet van invloed op de bruikbaarheid/isolerende functie en op de kwaliteit 
van de glazen behuizing.

Reparatie en vervangende onderdelen
Na een stoot of val moet het product onmiddellijk gecontroleerd worden op schade.
Om de schade (op eigen kosten) te laten repareren, dient u het defecte product - 
veilig verpakt - terug te sturen naar:

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

Wij verzoeken u het PDF-document „Repair Order“ te downloaden op 
www.rotpunkt4u.de/manuals en ingevuld met het product mee sturen.

U kunt reserveonderdelen (zoals glazen delen/schroefdoppen/afdichtringen) tele-
fonisch bestellen. Om snel uw model te bepalen, vindt u het productnummer aan 
de onderkant van uw thermoskan.

       Geachte klant,
  wij feliciteren u met de aankoop van deze eers- 
    teklas thermoskan van ROTPUNKT om warme of koude 
dranken en vloeistoffen in te bewaren.

Om zoveel mogelijk plezier van uw Made-in-Germany-product te 
hebben, geven wij u graag enkele tips.
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Producteigenschappen
De glazen ommanteling van uw nieuwe thermosfles bestaat uit hoogwaardig dub-
belwandig rozalijnglas en is met de hand gemaakt. Tussen de glazen wanden zitten 
een vacuüm en een zilveren spiegel van edelmetaal, die voor een optimale isolatie en 
een lange levensduur zorgen. Deze innovatieve combinatie maakt uw fles zeer goed 
bestand tegen invloeden van binnen- en buitenaf. Onze naam hiervoor:    R.P.-h/3   
S-glas (stootbestendig, schokbestendig, zwaarwandig).

Voor het eerste gebruik
Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de eerste keer gebruikt, 
met heet water en een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel uit te spoelen 
en het vervolgens twee tot drie keer met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

Gebruik
Vermijd extreme en plotselinge temperatuurverschillen! Dit kan ertoe leiden dat de 
thermosfles beschadigd raakt of dat het glas implodeert.

Belangrijke informatie
•   Drink NOOIT direct uit de fles, maar gebruik een kan waarin u uw drank kunt 

vullen (gevaar voor brandwonden!).
•   Gebruik geen metalen voorwerpen (bijv. geen metalen lepels of dergelijke)
•   Controleer uw thermosfles voor elk gebruik op schade.
•   Niet geschikt voor de magnetron.
•   Niet geschikt voor de vaatwasser (zie „Reinigen“).
•   Gebruik de thermosfles niet om zuivelproducten of babyvoeding warm te houden 

(gevaar voor bacteriën).
•   Het is niet bedoeld voor gebruik op medisch of experimenteel gebied.
•   Laat kinderen niet zonder toezicht met deze thermosfles spelen.

Warmhoud-functie
Om uw drank maximaal 24 uur warm te houden, dient u de fles eerst met warm 
water uit te spoelen en met heet water te vullen.
Giet het water er na ongeveer 5 minuten uit en vul de thermosfles met de gewenste 
warme drank.

Koelfunctie
Spoel de thermosfles met koud water, voordat u de kan met de gewenste koude 
drank vult, zodat uw drank tot maar liefst 36 uur koel blijft. Laat het koude water 
er na ongeveer 5 minuten uitlopen en vul het met de gewenste koude drank. Er 
mogen absoluut geen ijsblokjes gebruikt worden voor extra koeling! Na 36 uur stijgt 
de vloeistoftemperatuur met max. 3 °C.

Trek thee direct in de fles
Doe het theezakje (geen thee-ei van metaal!) direct in de fles en plaats het draadje 
over de handgreep. Nu kan uw thee zijn ware aroma ontvouwen tijdens de daarvoor 
aangegeven trektijd.

Aromatische koffie brouwen
Op veel thermosflessen van ROTPUNKT passen bijna alle gangbare koffiefilters.

De juiste vulhoeveelheid
Vul de fles niet tot de rand (Let op: gevaar voor brandwonden veroorzaakt door over-
stromende vloeistof!). Vul de thermosfles tot maximaal 2 cm onder de rand van de 
glazen hals. Zorg er tevens voor, dat de schroefdop niet in de drank gedompeld wordt.

Gemakkelijk schenken
Draai de schroefdop een halve draai naar links en houd de fles verticaal vast. Nu 
kunt u de thermosfles langzaam naar voren kantelen en beginnen met schenken.

Dichtheid
Gebruik de thermosfles alleen in verticale positie. Sluit de fles door de schroefdop 
erop te plaatsen en naar rechts te draaien.  Wij raden aan om de schroefdop na 
ongeveer 5 minuten nogmaals aan te draaien. De afdichtingsdruk van uw nieuwe 
fles moet regelmatig worden gecontroleerd en kan door de bodem naar rechts te 
draaien weer worden verhoogd. Bij producten met bodemschroeven moeten deze 
lichtjes en voorzichtig nagedraaid worden.

Reinigen
Om uw thermosfles op de juiste manier schoon te maken, dienen de fles, het 
glazen inzetstuk, de schroefdop en de beker met een zachte doek of spons onder 
warm stromend water schoongemaakt te worden. Gebruik geen alcohol of spiritus!
Tip: Gebruik onze speciale reinigingsparels voor koffie- en theetoebehoren (u kunt 
ze in onze webshop op www.rotpunkt4u.de vinden) ! 
De exacte gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website.

Strepen
Vanwege de productiemethode is het mogelijk dat het glas strepen bevat. dit is 
echter niet van invloed op de bruikbaarheid/isolerende functie en op de kwaliteit 
van de glazen behuizing.

Reparatie en vervangende onderdelen
Na een stoot of val moet het product onmiddellijk gecontroleerd worden op schade.
Om de schade (op eigen kosten) te laten repareren, dient u het defecte product - 
veilig verpakt - terug te sturen naar:

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

Wij verzoeken u het PDF-document „Repair Order“ te downloaden op  
www.rotpunkt4u.de/manuals en ingevuld met het product mee sturen.

U kunt reserveonderdelen (zoals glazen delen/schroefdoppen/afdichtringen/bekers) 
telefonisch bestellen. Om snel uw model te bepalen, vindt u het productnummer 
aan de onderkant van uw thermosfles.

       Geachte klant,
  qij feliciteren u met de aankoop van deze eers- 
       teklas thermosfles van ROTPUNKT om warme of koude 
dranken en vloeistoffen in te bewaren.

Om zoveel mogelijk plezier van uw Made-in-Germany-product te 
hebben, geven wij u graag enkele tips.
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Productkenmerken
Aan de binnenkant zit isolatieglas dat aan de buiten- en binnenzijde 
wordt beschermd door een hoogwaardige, voedselveilige en smaak-
neutrale kunststof behuizing. Aan de onderkant wordt dit elastisch 
omhuld. De buitenschaal is gemaakt van breukbestendige, hoog-
waardige kunststof. Deze innovatieve combinatie maakt het vat uiterst 
bestand tegen interne en externe invloeden. Bovendien zorgt dit voor 
een optimale isolatie en een lange levensduur.

Vóór het eerste gebruik
Wij raden u aan, uw nieuw isolatieproduct, voordat u dit voor de 
eerste keer gebruikt, met heet water en een in de handel verkrijgbaar 
reinigingsmiddel uit te spoelen en het vervolgens twee tot drie keer 
met helder (niet-kokend) water na te spoelen.

Belangrijke informatie
•    Controleer uw voedselcontainer telkens vóór gebruik op schade.
•    Vul deze nooit met kokend vet of olie dat/die meer dan 100 °C heet 

is. Dit kan de voedselcontainer beschadigen.
•    Niet geschikt voor in de magnetron.
•    Niet geschikt voor in de vaatwasser (zie „Reinigen“).
•    Melkbevattende voedingsmiddelen mogen slechts een paar uur lang 

warm worden gehouden in de voedselcontainer. Bacteriologisch 
gezien, kunnen deze voedingsmiddelen gemakkelijk zuur worden.

•    Dit artikel is niet bedoeld voor medisch of experimenteel gebruik.
•    Laat kinderen niet zonder toezicht met dit artikel spelen.

Warmhoudfunctie
Om uw voedsel maximaal 12 uur lang warm te houden, spoelt u de 
voedselcontainer eerst met warm water uit en vult u deze met warm 
water (ongeveer 90 °C). Het water na ongeveer 10 minuten uitgieten 
en met het kokendhete voedsel vullen.

Koelfunctie
Om uw eten maximaal 20 uur lang koud te houden, spoelt u uw 
voedselcontainer met koud water voordat u deze met het gewenste 
voedsel vult. Als alternatief kunt u de container gedurende 10-15 
minuten vooraf in de koelkast koelen (verwijder het deksel). Nooit in 
het diepvriesvak plaatsen.

Vulhoeveelheid
Vul uw voedselcontainer tot ongeveer 3 cm onder de schenkrand. 
De schroefdop mag niet in de inhoud gedompeld worden. Als u de 
container echter slechts voor één derde vult of als er nog slechts een 
restje in zit, resulteert dit in een veel kortere warmhoudtijd.

Dichtheid
Ook al is de dop dichtgedraaid, moet de container te allen tijde toch 
rechtop gehouden worden

Reiniging
Voor de juiste reiniging van uw voedselcontainer is het raadzaam, de 
container en de schroefdop met een zachte doek of spons en warm 
stromend water schoon te maken. Gebruik geen alcohol of spiritus! 
Plaats of leg de items niet in het afwaswater.

Beschadigingen/reserveonderdelen
Reserveonderdelen (zoals dop of afdichting) kunnen direct worden 
aangevraagd of besteld zonder het product te moeten opsturen. Het 
is belangrijk dat u ons de juiste kleur meedeelt.

Nadat het product ergens tegenaan gestoten of gevallen is, moet u het 
artikel onmiddellijk op schade controleren. Wij geven geen garantie op 
glasbreuk - in dit geval zijn de kosten voor een nieuw glazen inzetstuk 
voor u. Eventuele schade kan alleen door het vakkundige personeel 
van ROTPUNKT (op uw kosten) worden verholpen. Stuur het defec-
te product (zonder etensresten) te dien einde – in een onbreekbare 
verpakking - naar:

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

Wij vragen u om het PDF-document „Repair Order“ via  
www.rotpunkt4u.de/manuals te downloaden en het ingevulde formulier 
bij het product te voegen.

       Geachte klant,
  Wij feliciteren u met de aanschaf van dit hoog- 
     waardige ROTPUNKT-product waarmee u voedsel warm 
of ijskoud kunt houden!
Wij willen u graag wat tips geven om uw Made in Germany-product 
zo lang mogelijk te laten meegaan.


