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Vlastnosti výrobku
Skleněné těleso Vaší nové termokonvice je vyrobeno z kvalitního, 
dvoustěnného, ručně vyrobeného růžového skla. Mezi skleněnými stěnami 
se nachází vakuum a stříbrné zrcadlo z ušlechtilého kovu, které mají optimální 
izolační funkci a zaručují dlouhou životnost. Díky inovativní kombinaci je Vaše 
konvice odolná proti vnitřním i vnějším vlivům.
Naše označení: R.P.-h/3, S-sklo (nárazuvzdorné sklo, sklo odolné proti 
otřesům, silnostěnné sklo).

Před prvním použitím
Doporučujeme vám váš nový izolační výrobek před prvním použitím vyplách-
nout běžným horkým vyplachovacím prostředkem a poté vypláchnout dva až 
třikrát čistou (nevroucí) vodou.

Použití
Zabraňte prosím extrémním a náhlým změnám teplot! Mohlo by to vést 
k poškození izolační funkčnosti a k implozi skleněné části termokonvice.

Důležité informace
•    NIKDY nepijte vodu přímo z konvice. Použijte nádobu, do které svůj nápoj 

přelijete (nebezpečí spálení!).
• Vyvarujte se styku s kovovými předměty (např. s kovou lžící apod.)
• Před každým použitím zkontrolujte, zda není Vaše termokonvice poškozena.
• Není vhodná do mikrovlnné trouby.
• Není vhodná do myčky nádobí (viz „Čištění“).
•  Termokonvici nepoužívejte k uchovávání teploty mléčných výrobků a dětské 

výživy (riziko vzniku bakterií).
• Není určeno pro použití ve zdravotnické nebo experimentální oblasti.
• Nedovolte, aby děti s tímto výrobkem zacházely bez dozoru.

Funkce uchovávání teplého nápoje
Abyste Váš nápoj mohli uchovávat teplý až na dobu 24 hodin, vypláchněte 
prosím konvici nejprve teplou vodou a poté ji naplňte horkou vodou.
Po cca 5 minutách vodu vylijte a nalijte do ní požadovaný horký nápoj.

Funkce uchovávání studeného nápoje
Abyste váš nápoj mohli uchovávat studený až po dobu 36 hodin, vypláchněte 
termokonvici studenou vodou předtím než ji naplníte požadovaným studeným 
nápojem. Po přibližně 5 minutách vodu vylijte a nalijte požadovaný studený 
nápoj. Pro lepší vychlazení v žádném případě nepoužívejte kostky ledu! Po 
36 hodinách stoupne teplota tekutiny maximálně o 3 °C.

Uvaření čaje přímo v konvici
Čajový sáček (ne kovové vajíčko naplněné čajem!) vložte přímo do konvice 
a šňůrku zatočte přes ucho. Nyní může Váš čaj během stanovené doby své 
aroma rozvinout.

Uvaření aromatické kávy
Pro mnoho termokonvic ROTPUNKT se hodí většina běžně prodávaných 
kávových filtrů.

Správné množství náplně
Neplňte konvici až po okraj (Upozornění! Nebezpečí opaření přetékající teku-
tinou!). U okraje skleněného hrdla nechejte prosím místo cca 2 cm. Vyhněte 
se také tomu, aby se šroubovací uzávěr namočil do nápoje.

Snadné nalévání
Pootočte šroubovací uzávěr o polovinu směrem doleva a držte přitom konvici 
rovně. Nyní můžete termokonvici postupně naklánět dopředu a začít nalévat.

Těsnost
Izolační konvici prosím používejte výhradně v kolmé poloze. Konvici 
zavřete tak, že nasadíte šroubovací uzávěr a otočíte jím směrem dopra-
va.  Doporučujeme, abyste termokonvici zašroubovali ještě jednou po cca 
5 minutách. Těsnící tlak Vaší nové konvice by se měl po každém použití 
pravidelně kontrolovat. Těsnící tlak lze opět zvýšit otočením dna směrem 
doprava. U výrobků opatřených spodním šroubovacím uzávěrem dotahujte 
tento lehce a opatrně.

Čištění
Ke správnému čištění Vaší termokonvice doporučujeme čištění konvice, 
skleněné vložky a šroubovacího uzávěru pod teplou tekoucí vodou pomocí 
měkkého hadříku nebo houbičky. V žádném případě nepoužívejte alkohol 
nebo líh! 
Tip: Pro kávové a čajové nástavce používejte naše speciální čisticí perly (k 
dostání v našem webovém obchodě na www.rotpunkt4u.de)!
Přesný popis použití naleznete rovněž na našich webových stránkách.

Šmouhy
Šmouhy ve skle mají v souvislost s technologií výroby, nemají žádný vliv na 
použitelnost / izolační funkci a na kvalitu skleněné části.

Opravy a náhradní díly
Po nárazu nebo spadnutí musíte výrobek ihned zkontrolovat, zda nedošlo 
k poškození.
Za účelem odstranění škody (odstranění škody je na Vaše náklady) zašlete 
prosím poškozený výrobek – bezpečně zabalený tak, aby byl odolný proti 
rozbití – na adresu:

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

Rádi bychom Vás požádali, abyste si na 
www.rotpunkt4u.de/manuals stáhli dokument ve formátu PDF s názvem „Repair 
Order“ a přiložili tento průvodní dopis vyplněný k výrobku.
Náhradní díly lze objednat telefonicky (např. skleněné těleso / zavírací víko 
/ těsnící kroužky). Pro rychlou identifikaci Vašeho modelu naleznete číslo 
výrobku na spodní straně Vaší termokonvice.

       Vážený zákazníku,
  blahopřejeme Vám k nákupu této prvotřídní  
       termokonvice ROTPUNKT, která je určena k 
uchovávání horkých nebo studených nápojů a tekutin.

Abyste si mohli co nejdéle užívat svého výrobku Made-in-Ger-
many, chtěli bychom Vám pro začátek dát několik rad.
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Vlastnosti výrobku
Skleněné těleso Vaší nové termosky je vyrobeno z kvalitního, dvoustěnného, 
ručně vyrobeného skla. Mezi skleněnými stěnami se nachází vakuum a stříbrné 
zrcadlo z ušlechtilého kovu, které mají optimální izolační funkci a zaručují 
dlouhou životnost. Díky inovativní kombinaci je Vaše termoska odolná proti 
vnitřním i vnějším vlivům.
Naše označení: R.P.-h/3, S-sklo (nárazuvzdorné sklo, sklo odolné proti 
otřesům, silnostěnné sklo).

Před prvním použitím
Doporučujeme vám váš nový izolační výrobek před prvním použitím vyplách-
nout běžným horkým vyplachovacím prostředkem a poté vypláchnout dva až 
třikrát čistou (nevroucí) vodou.

Použití
Zabraňte prosím extrémním a náhlým změnám teplot! Mohlo by to vést 
k poškození izolační funkčnosti a k implozi skleněné části termosky.

Důležité informace
•   NIKDY nepijte vodu přímo z termosky. Použijte nádobu, do které svůj nápoj 

přelijete (nebezpečí spálení!).
•   Vyvarujte se styku s kovovými předměty (např. s kovou lžící apod.)
•   Před každým použitím zkontrolujte, zda není Vaše termoska poškozena.
•   Není vhodná do mikrovlnné trouby.
•   Není vhodná do myčky nádobí (viz „Čištění“).
•   Termosku nepoužívejte k uchovávání teploty mléčných výrobků a dětské 

výživy (riziko vzniku bakterií).
•   Není určeno pro použití ve zdravotnické nebo experimentální oblasti.
•   Nedovolte, aby děti s tímto výrobkem zacházely bez dozoru.

Funkce uchovávání teplého nápoje
Abyste Váš nápoj mohli uchovávat teplý až na dobu 24 hodin, vypláchněte 
prosím termosku nejprve teplou vodou a poté ji naplňte horkou vodou.
Po cca 5 minutách vodu vylijte a nalijte do ní požadovaný horký nápoj.

Funkce uchovávání studeného nápoje
Abyste váš nápoj mohli uchovávat studený až po dobu 36 hodin, vypláchněte 
termosku studenou vodou předtím, než ji naplníte požadovaným studeným 
nápojem. Po přibližně 5 minutách vodu vylijte a nalijte požadovaný studený 
nápoj. Pro lepší vychlazení v žádném případě nepoužívejte kostky ledu! Po 
36 hodinách stoupne teplota tekutiny maximálně o 3 °C.

Uvaření čaje přímo v termosce
Čajový sáček (ne kovové vajíčko naplněné čajem!) vložte přímo do termosky 
a šňůrku zatočte přes ucho. Nyní může Váš čaj během stanovené doby své 
aroma rozvinout.

Uvaření aromatické kávy
Pro mnoho termosek ROTPUNKT se hodí většina běžně prodávaných ká-
vových filtrů.

Správné množství náplně
Neplňte termosku až po okraj (Upozornění! Nebezpečí opaření přetékající te-
kutinou!). U okraje skleněného hrdla nechejte prosím místo cca 2 cm. Vyhněte 
se také tomu, aby se šroubovací uzávěr namočil do nápoje.

Snadné nalévání
Pootočte šroubovací uzávěr o polovinu směrem doleva a držte přitom termosku 
rovně. Nyní můžete termosku postupně naklánět dopředu a začít nalévat.

Těsnost
Termosku prosím používejte výhradně v kolmé poloze. Zavřete ji tak, že 
nasadíte šroubovací uzávěr a otočíte jím směrem doprava. Doporučujeme, 
abyste ještě jednou po cca 5 minutách šroubovací uzávěr znovu dotáhli. 
Těsnící tlak Vaší nové termosky by se měl po každém použití pravidelně kon-
trolovat. Těsnící tlak lze opět zvýšit otočením dna směrem doprava. U výrobků 
opatřených spodním šroubovacím uzávěrem dotahujte tento lehce a opatrně.

Čištění
Ke správnému čištění Vaší termosky doporučujeme čištění těla, skleněné 
vložky a šroubovacího uzávěru a hrníčku pod teplou tekoucí vodou pomocí 
měkkého hadříku nebo houbičky. V žádném případě nepoužívejte alkohol 
nebo líh! 
Tip: Pro kávové a čajové nástavce používejte naše speciální čisticí perly (k 
dostání v našem webovém obchodě na www.rotpunkt4u.de)!
Přesný popis použití naleznete rovněž na našich webových stránkách.

Šmouhy
Šmouhy ve skle mají v souvislost s technologií výroby, nemají žádný vliv na 
použitelnost / izolační funkci a na kvalitu skleněné části.

Poškození / náhradní díly
Po nárazu nebo spadnutí musíte výrobek ihned zkontrolovat, zda nedošlo 
k poškození.
Za účelem odstranění škody (odstranění škody hradíte Vy) zašlete prosím 
poškozený výrobek – bezpečně zabalený tak, aby byl odolný proti rozbití – 
na adresu:

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

Rádi bychom Vás požádali, abyste si na www.rotpunkt4u.de/manuals stáhli 
dokument ve formátu PDF s názvem „Repair Order“ a přiložili tento průvodní 
dopis vyplněný k výrobku.
Náhradní díly lze objednat telefonicky (např. skleněné těleso / zavírací víko / 
těsnící kroužky / hrníček). Pro rychlou identifikaci Vašeho modelu naleznete 
číslo výrobku na spodní straně Vaší termosky.

       Vážený zákazníku,
  blahopřejeme Vám k nákupu této prvotřídní  
       termosky ROTPUNKT, která je určena k uchovávání 
horkých nebo studených nápojů a tekutin.

Abyste si mohli co nejdéle užívat svého výrobku Made-in-Ger-
many, chtěli bychom Vám pro začátek dát několik rad.
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Vlastnosti výrobku
Uvnitř se nachází izolační sklo, které je zvenku a zevnitř chráněno 
kvalitním, chuťově neutrálním plastovým pláštěm vhodným pro 
potraviny. Na spodním konci je toto sklo elasticky uloženo. Vnější 
obal je vyroben z nerozbitného kvalitního plastu. Díky této inova-
tivní kombinaci je nádoba extrémně odolná a zaručuje optimální 
izolační funkci a dlouhou životnost.

Před prvním použitím
Doporučujeme vám váš nový izolační výrobek před prvním 
použitím vypláchnout běžným horkým vyplachovacím prostředkem 
a poté vypláchnout dva až třikrát čistou (nevroucí) vodou.

Důležité informace
•   Před každým použitím termosku na jídlo zkontrolujte, zda není 

poškozená.
•   V žádném případě neplňte termosku na jídlo vroucím tukem 

nebo olejem o teplotě nad 100 °C, protože by se tím mohla 
poškodit.

•   Není vhodná pro použití v mikrovlnné troubě.
•   Není vhodná do myčky nádobí (viz „Čistění“).
•   Teplé pokrmy obsahující mléko by se v termosce na jídlo měly 

uchovávat pouze několik hodin. Působením bakterií mohou tyto 
pokrmy mírně zkysnout.

•   Použití pro lékařskou nebo experimentální oblast se 
nepředpokládá.

•   Děti nesmí tento výrobek používat bez dozoru.

Funkce udržování teplých pokrmů
Abyste svůj pokrm mohli až 12 hodin udržovat teplý, nejprve 
termosku na jídlo vypláchněte teplou vodou a naplňte horkou 
vodou (cca 90 °C). Po cca 10 minutách vodu vylijte a naplňte 
požadovaný pokrm v horkém stavu.

Funkce udržování studených pokrmů
Abyste svůj pokrm mohli až 20 hodin udržovat studený, 
vypláchněte termosku na jídlo před naplněním požadované-
ho pokrmu studenou vodu. Alternativně můžete termosku také 
10–15 minut předchladit v chladničce (sejměte za tímto účelem 
uzavírací víko). V žádném případě termosku neumisťujte do 
mrazáku.

Kapacita
Naplňte svou termosku na jídlo cca 3 cm pod okraj. Šroubovací 
víko by se nemělo ponořit do obsahu. Pokud však nádobu na-
plníte pouze z jedné třetiny nebo převážnou část pokrmu až na 
zbývající část odeberete, podstatně se tím zkrátí izolační doba.

Těsnost
Uzávěr je samozřejmě těsný, přesto byste však termosku měli v
ideálním případě skladovat ve svislé poloze.

Čištění
Termosku a víko myjte měkkým hadříkem nebo houbičkou pod 
teplou tekoucí vodou. Není vhodná do myčky nádobí. V žádném 
případě nepoužívejte k čištění alkohol nebo líh! Nevkládejte pro-
sím jednotlivé díly do vody na oplachování.

Poškození / náhradní díly
Náhradní díly (např. víko nebo těsnění) si můžete vyžádat, resp. 
objednat přímo, aniž byste museli zasílat výrobek. Důležité je, 
abyste nám sdělili přesnou barvu Vašeho výrobku.
Po nárazu nebo pádu byste měli výrobek okamžitě zkontrolo-
vat, zda není poškozený. Za prasknutí skla nepřebíráme záruku 
– v tomto případě musíte novou skleněnou vložku v každém 
případě zaplatit sami. Poškození může odstranit pouze odborný 
personál ROT-PUNKT (na Váš účet). Zašlete vadný výrobek 
(čistý, bez zbytků jídla) – dobře zabalený, aby nemohlo dojít k 
rozbití – na adresu:

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

Chtěli bychom vás poprosit, abyste si na 
www.rotpunkt4u.de/manuals stáhli dokument „Repair Order“ ve 
formátu PDF a vyplněný jej přiložili k výrobku.

       Vážený zákazníku,
  gratulujeme Vám k zakoupení tohoto kvalitního  
	 				výrobku	značky	ROTPUNKT	pro	uchovávání	horkých	
nebo	studených	pokrmů	či	zmrzliny!

Aby	Vám	tento	výrobek	-	Made	in	Germany	-	dělal	dlouho	radost,	
chtěli	bychom	Vám	dát	několik	tipů.


