
Инструкции за употреба на тенджера под налягане „Silampos” с 

контрол за безопасност при отваряне 

 
Модели: 078710, 078708, 078760 

 

Затваряне на тенджерата под налягане: 
− За да затворите тенджерата под налягане, поставете капака с металната 

скоба, центрирана в дръжките.  
− Завъртете заключващия лост, в посоката, индикирана от стрелката, докато 

металната скоба не се разположи противоположно на дръжките. Продължете 

да въртите, докато капака не се затвори плътно.  
− След като капакът е затворен, проверете дали цветния индикатор е 

разположен над една от дупките от приспособлението за контрол на 

безопасност при отваряне. Ако това не е така, завъртете перфорирания диск 

на ляво или на дясно. 
− По време на загряване, от цветния индикатор ще излезе малко количество 

пара.  
− Когато вътрешното налягане на тенджерата под налягане достигне 0.04 бара 

(4кРа), цветният индикатор се повдига, за да предотврати отваряне на капака.  
 

Работа с тенджерата под налягане: 
− Вътрешното налягане ще продължи да се покачва докато работния клапан 

започне да се върти.  
* От тогава, започваме да засичаме времето за приготвяне на дадена храна. 

− След като необходимото време за готвене изтече, изключете източника на 

топлина.  
 

Отваряне на тенджерата под налягане: 
− Извадете работния клапан и изчакайте докато тенджерата под налягане се 

разхерметизира.  
− Когато цветният индикатор се върне в изходна позиция (т.е слезе надолу), 

това означава, че няма повече напрежение в тенджерата под налягане и 

можете да отворите капака.  
− Завъртете заключващия лост, в посока, обратна на индикираната от стрелката, 

и отворете капака.  
 

Почистване: 

За основно почистване, извадете цветния индикатор и го измийте с топла вода и 

препарат за миене на съдове. За да го извадите, първо махнете капачето на 

индикатора и после извадете самия цветен индикатор. 

*Внимание: На края на цветния индикатор, има кръгъл силиконов уплътнител, без 

който тенджерата под налягане няма да бъде плътно затворена. Това може да доведе 

до необичайно функциониране на тенджерата. Поради това, внимавайте да не 

загубите този уплътнител по време на почистване. 



 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: 
 
1. Правилно ли ще се херметизира тенджерата под налягане, ако е плътно 
затворена, но цветния индикатор не е позициониран правилно? 

− Не. Поради съображения за безопасност, неправилното позициониране на 

индикатора няма да позволи на тенджерата под налягане да се херметизира 

напълно. Приспособлението за контрол на безопасност при отваряне няма да 

позволи на парата да се освободи, следователно тенджерата под налягане 

няма да се херметизира.  
 

2. Ако тенджерата под налягане е правилно затворена, но цветният 
индикатор не е позициониран правилно, трябва ли да отворя тенджерата, за 
да поставя индикатора в правилната му позиция? 

− Не. Просто завъртете перфорирания диск на ляво или на дясно и индикатора 

автоматично ще влезе в една от дупчиците.  
 

3. В началото на процеса на готвене, когато тенджерата под налягане 
започва да загрява, от цветния индикатор излиза малко количество пара. 
Това проблем ли е? 

− Не. Когато храната в тенджерата под налягане започва да се затопля, се 

освобождава малко количество пара, която обаче не е достатъчна да накара 

цветния индикатор да се повдигне. Точно през този период, когато 

индикатора остава в по-ниска позиция, се освобождава пара. Този процес 

спира, когато индикатора се повдигне.  

 

4. Възможно ли е да отворя тенджерата под налягане без да я 
разхерметизирам? 

− Не. Приспособлението за контрол на безопасност при отваряне няма да 

позволи капакът да бъде отворен. Дори и да опитате, индикаторът няма да 

позволи на заключващия лост да бъде завъртян и Вие няма да можете да 

отворите тенджерата под налягане.  

 

5. Понякога се случва да не мога да отворя тенджерата под налягане, дори 
след като е разхерметизирана, и работния клапан е махнат.Това означава 
ли, че тенджерата под налягане е дефектна? 

− Не. Проверете дали цветния индикатор е повдигнат и е позициониран 

правилно на перфорирания диск. Завъртете заключващия лост обратно на 

часовниковата стрелка, за да освободите индикатора, и тогава той ще върне в 

изходна позиция автоматично, което ще позволи на тенджерата под налягане 

да бъде отворена.  

 

6. Тази система изисква ли някакви по-специални инструкции за употреба? 
− Не. Преди всяка употреба проверявайте дали цветният индикатор е 

позициониран правилно, дали може да се движи свободно.  

*Следвайте указанията, включени в ръководството за употреба. 
 
 
 
 
 

 

Производител: Силампос – Португалия 

Дистрибутор: „Ню Вижън Бутик” ЕООД 

Гр. София, ул. „Иван Багрянов” 19 

Тел: 02 / 962 86 86, 0888 705 116  


