
اإلحكام
من فضلك ال تستخدم الوعاء الحراري إال يف الوضع الرأيس. قم بإحكام غلق الوعاء الحراري بوضعك 
الغطاء اللولبي، ولفه إىل اليمني. يُنصح بأن تقوم بعد حوايل 5 دقائق بإعادة لف الغطاء مرة أخرى. 

يجب أن يتم فحص ضغط اإلحكام الخاص بالوعاء الحراري بشكل دوري بعد كل مرة استخدام، وُيكن 
زيادته عن طريق لف القاعدة جهة اليمني. يف حالة املنتجات التي لها لولب أريض، يُرجى إحكامها بعناية 

وبلطف.

التنظيف
لتنظيف الوعاء الحراري بطريقة صحيحة، فإننا ننصح بتنظيف الوعاء الزجاجي، والقفل اللولبي باستخدام 

إسفنجة أو منديل ُمبلل تحت مياه متدفقة دافئة. بأي حال من األحوال ال تستخدمه مع املرشوبات 
الكحولية أو الروحانية!

نصيحة: استخدم ُدرر التنظيف الخاصة بنا مع وعاء الشاي والقهوة )تحصل عليها عرب املتجر اإللكرتوين عرب 
الرابط www.rotpunkt4u.de(! الوصف الدقيق لالستعامل تجده كذلك عىل موقعنا.

االنعراجات
من الناحية التقنية اإلنتاجية، ُيكن وجود انعراجات يف الزجاج، إال أن ذلك ليس لها تأثري عىل إمكانية 

االستخدام / قدرة العزل وعىل جودة الجسم الزجاجي.

اإلصالح / قطع الغيار
بعد حاالت االصطدام أو السقوط، يجب فحص املنتج فوًرا من حيث وجود أرضار به. ملعالجة األرضار 

)عىل نفقتك الخاصة( أرِسل املنتج املعيب - يف عبوة مقاومة للكرس - إىل:

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

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manuals قسم التحميل  
)امللف اسمه „RepairOrder“( وإرفاقه مع امللف بعد ملئه. قطع الغيار )مثل الجسم الزجاجي / غطاء 

اإلحكام / حلقة اإلحكام( ُيكن طلبها هاتفيًا. ملعرفة املوديل الخاص بك برسعة يوجد رقم منتج عىل 
الناحية السفىل للوعاء الحراري الخاص بك.

خصائص املنتج
الجسم الزجاجي للوعاء الحراري الجديد الخاص بك يتكون من الزجاج عايل الجودة ثنايئ الطبقات 
املصنوع يدويًا من الزجاج الروزالني. وبني كل من طبقتي الزجاج توجد منطقة فارغة، ومرآة فضية 

مصنوعة من املعدن الثمني مام يضمن درجة احتفاظ عالية وعمرًا افرتاضيًّا طويالً. هذه التوليفة املُبتكرة 
 R.P.-h/3 تجعل وعاءك الحراري ُمجهزًا متاًما ملواجهة املؤثرات الداخلية والخارجية. تسميتنا لذلك: زجاج

S )مقاوم للخبطات، وللصدمات، وقوي الجوانب(.

قبل االستخدام األول
ننصحك بغسل الوعاء الحراري الجديد قبل أول استخدام من مرتني إىل ثالث مرات باملياه الساخنة )غري 

املغلية(. تجنب االستخدام يف اختالفات درجات الحرارة القصوى واملفاجئة. قد يؤدي ذلك إىل اإلرضار 
بالقدرة الوظيفية، ومن ثَمَّ قد يؤدي إىل اإلرضار بالوعاء الحراري.

االستخدام
يُرجى تجنب االختالفات الكبرية واملفاجئة يف درجات الحرارة! قد يؤدي ذلك إىل اإلرضار بوظيفة اإلناء 

العازلة ويؤدي إىل ترضر الجسم الزجاجي.

معلومات مهمة
•   ال ترشب أبًدا من الوعاء الحراري، بل استخدم وعاء تقوم مبلئه باملرشوب )خطر االحرتاق!(.

•   توقف عن استخدام األدوات املعدنية )مثل املعالق املعدنية أو ما شابه(
•   قبل كل مرة استخدام افحص املنتج من حيث وجود أرضار.

•   غري ُمخصص لالستخدام بداخل امليكروويف.

•   غري ُمخصص للتنظيف يف غساالت األطباق )انظر „التنظيف“(.

•   ال تقم باستخدام الوعاء الحراري لحفظ حرارة منتجات األلبان أو غذاء الرُّضع )خطر وجود بكترييا(.

•   غري ُمخصص لالستخدام يف املجاالت التجريبية أو الطبية.

•   ال ترتك األطفال يلعبون باملنتج دون رقابة.

وظيفة االحتفاظ بالحرارة
ليك ُيكن الحفاظ عىل مرشوبك دافئًا ملدة تصل إىل 24 ساعة، من فضلك قم بشطف الوعاء الحراري 
باملياه الدافئة، وامأله باملياه الساخنة. بعد حوايل 5 دقائق قم بسكب املياه، وأضف املرشوب الساخن 

الذي تُريده.

وظيفة االحتفاظ بالربودة
للحفاظ عىل مرشوبك بارًدا حتى 36 ساعة، قم مبلء الوعاء العازل للحرارة باملاء البارد، قبل ملؤه 

باملرشوب البارد املرغوب به. بعد حوايل 5 دقائق فرغه من املياه، وأضف املرشوب البارد املرغوب فيه. 
ال تقم أبًدا باستخدام مكعبات الثلج للتربيد! بعد 36 ساعة سرتتفع درجة حرارة السائل بحد أقىص 3 

درجات مئوية.

وظيفة االحتفاظ بالربودة
 أضف كيس الشاي )وليس ناقع الشاي املعدين( مبارشة يف الوعاء الحراري، وضع الفتلة عند املقبض. 

وبذلك سيحتفظ مرشوب الشاي الخاص بك بنكهته وقت صبه يف الفنجان.

كمية امللء الصحيحة
ال تقم مبلء الوعاء الحراري حتى الحافة )تنبيه! خطر االحرتاق بسبب السوائل الفائضة!(. من فضلك اترك 

مسافة حوايل 2 سم حتى حافة العنق الزجاجي. تجنب كذلك غوص السدادة اللولبية يف املرشوب.

صب سهل
قم بلف السدادة اللولبية نصف لفة إىل اليسار، وأبِق الوعاء الحراري أثناء ذلك يف وضعه الرأيس. اآلن 

ُيكنك إمالة الوعاء الحراري إىل األمام ببطء، وبدء عملية الصب.

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH  |  Industriestraße 1  |  D-36272 Niederaula  |  Telefon 06625 87-0  |  info@rotpunkt4u.de  |  www.rotpunkt4u.de
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ولكي يتسنى لك االستمتاع بهذا المنتج المصنوع في

ألمانيا ألطول فترة ممكنة، نُريد أن نُعطيك بعض نصائح االستخدام.

               عزيزي العميل,
                     نُهنئك على اقتنائك هذا الوعاء الحراري 

النفيس من منتجات شركة                       الستخدامه في 
الحفاظ على برودة أو سخونة المشروبات والسوائل.

+49 6625 5211  : فاكس

هاتف:  87-0 6625 49+

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de  :الربيد اإللكرتوين
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خصائص املنتج
الجسم الزجاجي للزجاجة الحرارية الجديد الخاص بك يتكون من الزجاج عايل الجودة ثنايئ الطبقات 

املصنوع يدويًا من الزجاج الروزالني. وبني كل من طبقتي الزجاج توجد منطقة فارغة، ومرآة فضية مصنوعة 
من املعدن الثمني مام يضمن درجة احتفاظ عالية وعمرًا افرتاضيًّا طويالً. هذه التوليفة املُبتكرة تجعل 
 R.P.-h/3 S زجاجتك الحراري ُمجهزًا متاًما ملواجهة املؤثرات الداخلية والخارجية. تسميتنا لذلك: زجاج

)مقاوم للخبطات، وللصدمات، وقوي الجوانب(.

قبل االستخدام األول
ننصحك بغسل الزجاجة الحرارية الجديد قبل أول استخدام من مرتني إىل ثالث مرات باملياه الساخنة )غري 

املغلية(. تجنب االستخدام يف اختالفات درجات الحرارة القصوى واملفاجئة. قد يؤدي ذلك إىل اإلرضار بالقدرة 
الوظيفية، ومن ثَمَّ قد يؤدي إىل اإلرضار بالزجاجة الحرارية.

االستخدام
يُرجى تجنب االختالفات الكبرية واملفاجئة يف درجات الحرارة! قد يؤدي ذلك إىل اإلرضار بوظيفة اإلناء 

العازلة ويؤدي إىل ترضر الجسم الزجاجي.

معلومات مهمة
•   ال ترشب أبًدا من الزجاجة الحرارية، بل استخدم وعاء تقوم مبلئه باملرشوب )خطر االحرتاق!(.

• توقف عن استخدام األدوات املعدنية )مثل املعالق املعدنية أو ما شابه(
• قبل كل مرة استخدام افحص املنتج من حيث وجود أرضار.

• غري ُمخصص لالستخدام بداخل امليكروويف.
• غري ُمخصص للتنظيف يف غساالت األطباق )انظر „التنظيف“(.

• ال تقم باستخدام الزجاجة الحرارية لحفظ حرارة منتجات األلبان أو غذاء الرُّضع )خطر وجود بكترييا(.
• غري ُمخصص لالستخدام يف املجاالت التجريبية أو الطبية.

• ال ترتك األطفال يلعبون باملنتج دون رقابة.

وظيفة االحتفاظ بالحرارة
ليك ُيكن الحفاظ عىل مرشوبك دافئًا ملدة تصل إىل 24 ساعة، من فضلك قم بشطف الزجاجة الحرارية 

باملياه الدافئة، وامأله باملياه الساخنة. بعد حوايل 5 دقائق قم بسكب املياه، وأضف املرشوب الساخن الذي 
تُريده.

وظيفة االحتفاظ بالربودة
للحفاظ عىل مرشوبك بارًدا حتى 36 ساعة، قم مبلء الزجاجة الحرارية باملاء البارد، قبل ملؤها باملرشوب 

البارد املرغوب به. بعد حوايل 5 دقائق فرغه من املياه، وأضف املرشوب البارد املرغوب فيه. ال تقم أبًدا 
باستخدام مكعبات الثلج للتربيد! بعد 36 ساعة سرتتفع درجة حرارة السائل بحد أقىص 3 درجات مئوية.

حفظ الشاي مبارشة يف الزجاجة الحرارية
أضف كيس الشاي )وليس ناقع الشاي املعدين( مبارشة يف الزجاجة الحرارية، وضع الفتلة عند املقبض. 

وبذلك سيحتفظ مرشوب الشاي الخاص بك بنكهته وقت صبه يف الفنجان.

القهوة طّيبة املذاق يف الزجاجة الحرارية
.ROTPUNKT تتواءم الكثري من فالتر القهوة املتداولة مع جميع األوعية الحرارية من إنتاج رشكة

كمية امللء الصحيحة
ال تقم مبلء الزجاجة الحرارية حتى الحافة )تنبيه! خطر االحرتاق بسبب السوائل الفائضة!(. من فضلك اترك 

مسافة حوايل 2 سم حتى حافة العنق الزجاجي. تجنب كذلك غوص السدادة اللولبية يف املرشوب.

صب سهل
قم بلف السدادة اللولبية نصف لفة إىل اليسار، وأبِق الزجاجة الحرارية أثناء ذلك يف وضعها الرأيس. اآلن 

ُيكنك إمالة الزجاجة الحرارية إىل األمام ببطء، وبدء عملية الصب.

ولكي يتسنى لك االستمتاع بهذا المنتج المصنوع في

ألمانيا ألطول فترة ممكنة، نُريد أن نُعطيك بعض نصائح االستخدام.

               عزيزي العميل,
نُهنئك على اقتنائك هذا الزجاجة الحرارية    
النفيس من منتجات شركة                       الستخدامها في 

الحفاظ على برودة أو سخونة المشروبات والسوائل
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اإلحكام
من فضلك ال تستخدم الزجاجة الحرارية إال يف الوضع الرأيس. قم بإحكام غلق الزجاجة الحرارية بوضعك 

الغطاء اللولبي، ولفه إىل اليمني. يُنصح بأن تقوم بعد حوايل 5 دقائق بإعادة لف الغطاء مرة أخرى. يجب أن 
يتم فحص ضغط اإلحكام الخاص بالزجاجة الحرارية بشكل دوري بعد كل مرة استخدام، وُيكن زيادته عن 

طريق لف القاعدة جهة اليمني. يف حالة املنتجات التي لها لولب أريض، يُرجى إحكامها بعناية وبلطف.

التنظيف
لتنظيف الزجاجة الحرارية بطريقة صحيحة، فإننا ننصح بتنظيف الزجاجة الحرارية، والقفل اللولبي 
باستخدام إسفنجة أو منديل ُمبلل تحت مياه متدفقة دافئة. بأي حال من األحوال ال تستخدمه مع 

املرشوبات الكحولية أو الروحانية!

نصيحة
استخدم ُدرر التنظيف الخاصة بنا مع وعاء الشاي والقهوة )تحصل عليها عرب املتجر اإللكرتوين عرب الرابط 

www.rotpunkt4u.de(! الوصف الدقيق لالستعامل تجده كذلك عىل موقعنا.

االنعراجات
بعد حاالت االصطدام أو السقوط، يجب فحص املنتج فوًرا من حيث وجود أرضار به. ملعالجة األرضار )عىل 

نفقتك الخاصة( أرِسل املنتج املعيب - يف عبوة مقاومة للكرس - إىل:

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

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manualsقسم التحميل  )امللف 
اسمه „RepairOrder“( وإرفاقه مع امللف بعد ملئه. قطع الغيار )مثل الجسم الزجاجي / غطاء اإلحكام / 
حلقة اإلحكام( ُيكن طلبها هاتفيًا. ملعرفة املوديل الخاص بك برسعة يوجد رقم منتج عىل الناحية السفىل 

للزجاجة الحرارية الخاص بك.

+49 6625 5211  : فاكس

هاتف:  87-0 6625 49+

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de  :الربيد اإللكرتوين
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خصائص املنتج
يوجد يف الداخل زجاج عازل، محمي من الخارج والداخل عن طريق غالف بالستييك عايل 

الجودة، وآمن عىل الطعام، ومحايد الطعم. هذا الزجاج ُمدمج يف الطرف السفيل بشكل مرن. 
الغالف الخارجي يتكون من بالستيك ُمسبق الصنع، وعايل الجودة، ومقاوم للكرس. هذه التوليفة 

املُبتكرة تجعل الوعاَء متيًنا للغاية، مام يضمن توفري وظائف عزل مثالية، وعمر افرتايض طويل.

قبل االستخدام األول
ننصحك بغسل وعاء الطعام الجديد الخاص بك قبل أول استخدام من مرتنَي إىل ثالث مرات 

باملياه الساخنة )غري املغلية(.

معلومات هامة
•   قبل كل مرة استخدام، افحص وعاء الطعام من حيث وجود أرضار.

•  ال تقم أبًدا مبلئه بالزيت أو الدهون املغلية التي تزيد عن 100 °م، والتي قد تُسبب الرضر يف 
الوعاء الحراري.

ص لالستخدام بداخل امليكروويف. • غري ُمخصَّ
ص للتنظيف يف غساالت األطباق )انظر „التنظيف“(. • غري ُمخصَّ

•  ال يُسَمح بالحفاظ عىل دفء الوجبات التي تحتوي عىل األلبان إال لساعات قليلة يف وعاء 
الطعام، حيث إن هذه الوجبات قد تُصبح حمضية ألسباب بكتريية.

ص لالستخدام يف املجاالت التجريبية أو الطبية. • غري ُمخصَّ
• ال يرُتك هذا املنتج لألطفال دون رقابة.

وظيفة االحتفاظ بالحرارة
ليك ُيكن الحفاظ عىل طعامك دافئًا ملدة تصل إىل 12 ساعة، من فضلك قم بشطف وعاء الطعام 

باملياه الدافئة، وامألْه باملياه الساخنة )حوايل 90 °م(. بعد حوايل 10 دقائق، قم بسكب املياه، 
وأضف الطعام الساخن الذي تُريده.

وظيفة االحتفاظ بالربودة
للحفاظ عىل مرشوبك بارًدا حتى 36 ساعة، قم مبلء الزجاجة الحرارية باملاء البارد، قبل ملؤها 

باملرشوب البارد املرغوب به. بعد حوايل 5 دقائق فرغه من املياه، وأضف املرشوب البارد 
املرغوب فيه. ال تقم أبًدا باستخدام مكعبات الثلج للتربيد! بعد 36 ساعة سرتتفع درجة حرارة 

السائل بحد أقىص 3 درجات مئوية.

حفظ الشاي مبارشة يف الزجاجة الحرارية
ليُمكنك الحفاظ عىل وجبتك باردة ملدة تصل إىل 20 ساعة، قم بشطف وعاء الطعام باملياه 

الباردة قبل أن متألَه بالوجبات املرغوب فيها. عوًضا عن ذلك، ُيكنك تربيد الوعاء ملدة 10 
-15 دقيقة يف الثالجة )يف ذلك الصدد، يُرجى إزالة غطاء القفل(. ال تضع الوعاء أو ترتكه أبًدا يف 

املُجمد.

كمية امللء
يُرجى ملء وعاء الطعام الخاص بك حتى 3 سم أسفل حافة امللء. ال يُسَمح بأن يغوص القفل 

يف محتوى الوعاء. ومع ذلك، إذا قمت مبلء ثلث الوعاء فقط، أو إذا كان الجزء األكرب منه فارًغا، 
فإن ذلك يؤدي إىل أن تقل فرتة الحفاظ عىل الحرارة.

اإلحكام
القفل ُمحَكم بالطبع، ومع ذلك عليك اإلمساك بالوعاء دامئًا يف وضع أفقي.

               عزيزي العميل,
نُهنئك على اقتنائك لهذا المنتج القيِّم للغاية من إنتاج    

شركة                       الستخدامه للحفاظ على سخونة أو برودة 
الوجبات أو الثلج! ولكي يتسنى لك االستمتاع بهذا المنتج المصنوع في 

ألمانيا ألطول فترة ممكنة، نُريد أن نُعطيَك بعض نصائح االستخدام.

التنظيف
قم بتنظيف الوعاء والغطاء باستخدام إسفنجة أو قطعة قامش ُمبللة أسفل املياه املتدفقة 
الدافئة. املنتج غري مخصص لغسالة األطباق. بأي حال من األحوال، ال تستخدم املرشوبات 
الكحولية أو الروحانية للتنظيف! يرجى عدم وضع أو ترك القطع الفردية يف ماء الشطف.

األرضار/قطع الغيار
ُيكنك طلب أو رشاء قطع الغيار )مثل الغطاء أو تجهيزة اإلحكام( ُمبارشًة دون الحاجة إىل إرسال 

املنتج. من املهم أن تُخطرنا باللون الخاص مبنتجك.
بعد حاالت االصطدام أو السقوط، يجب فحص املنتج فوًرا من حيث وجود أرضار به. ويف حالة 

انكسار الزجاج، ال نتحمل أي ضامن، ويجب عليك يف هذه الحالة دفع مثن وعاء الزجاج الجديد. 
ال يُسَمح مبعالجة األرضار )عىل نفقتك الخاصة( إال من قبل فنِّيي رشكة ROT PUNKT. أرِسل 

املنتج املعيب )خاٍل من بقايا الوجبات( - يف عبوة مقاِومة للكرس - إىل:

 
 

نرجو منك تحميل ملف بصيغة PDF من موقع www.rotpunkt4u.de/manuals/ قسم 
التحميل، وامللف اسمه „الدليل املُرافق للتصليح“ وإرفاقه مع امللف بعد ملئه.

+49 6625 5211   : فاكس
+49 6625 87-0   : هاتف

info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de   : الربيد اإللكرتوين
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