ТЕНДЖЕРА ПОД НАЛЯГАНЕ
“Capri”

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Бергнер България ООД – гр. София, кв. Лозенец, ул. Бяла 4
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Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте нашата тенджера под налягане!
Надяваме се, че ще останете доволни от избора си.
Моля, преди да използвате продукта за пъри път, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги
съхранявайте на сигурно място. Производителят и вносителят не носят отговорност, ако указанията в
инструкциите не се спазват.
Инструкции за безопасност
1.

Предназначение:

1. Тенджерата под налягане е подходяща за всякакъв вид котлони (индукционни, електрически,
газови);
2. Тенджерата под налягане не е подходяща за пържене и печене на месо и тестени изделия;
3. Никога не слагайте тенджерата във включена фурна;
4. Никога не използвайте тенджерата под налягане в микровълнова печка;
5. Използвайте уреда само според указанията в инструкциите. Всеки друг начин на употреба се
счита за неправилен;
2. Риск от нараняване
1. От клапана за изпускане на пара, излиза гореща пара – пазете ръцете си при употреба;
2. Внимавайте, при отварянето на тенджерата след употреба – възможно е излизането на гореща
пара. Никога не насилвайте капака, при отваряне на тенджерата;
3. Ако се налага да преместите тенджерата, докато тя е под налягане, не трябва да я държите за
затварящия механизъм и не трябва да я клатите; Използвайте само дръжките и ръкохватката или
кърпа;
4. Дръжте уреда далеч от досега на деца и лица които не са запознати с начина му на употреба;
5. Моля, не поставяйте предпазният прозорец срещу Вас и обсегът Ви на действие;
Структурна схема,съдържание и спесификация на уреда (Фиг. 1)
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Спесификация на тенджерата
Модел:
Арт.№:
Налягане:
Обем:

AUDREY
BG-4577-MM
60 Kpa (1 ниво) / 100 Кра (2 ниво)
6 литра

Инструкция за употреба
1. Преди първоначална употреба
1) Разопаковайте всички части и проверете дали комплектът е пълен;
2) Почистете старателно всички части с гореща вода и обикновен препарат, изплакнете и
подсушете с помощта на мека кърпа;
3) Миенето в съдомиялна машина може да промени цвета на неръждаемата стомана;
4) Използвайте подходящ по размер електрически, газов или индукционен котлон, еднакъв или помалък от дъното на тенджерата; Когато използвате съда върху газов котлон, пламъкът не трябва
да обхваща стените на тенджерата, защото прегряването може да доведе до почерняване на
неръждаемата стомана или появата на кафяви или сини петна;(фиг. 2)

5) Винаги проверявайте тенджерата под налягане за дефекти или несъответствия с инструкциите за
употреба, преди да я използвате;
2. Инструкции за правилна употреба
1) Винаги почиствайте тенджерата и всички прилежащи части след употреба – не допускайте
замърсяване и омазняване;
2) Не се опитвайте сами да ремонтирате тенджерата – винаги използвайте оторизиран сервиз и
резервни части;
3) Не използвайте тенджерата без да добавите вода в нея – това може да я повреди;
4) Ако по време на употреба, течността в тенджерата свърши (тоест ако по време на употреба от
тенджерата спре да излиза пара), махнете уреда от котлона и изчакайте да изстине;
5) Настройвайте силата на парата преди да започнете да нагрявате тенджерата;
6) Не гответе експанзивни храни като сладко от ябълки, ориз, нишестета и др., за да избегнете
блокиране и запушване на клапанът за изпускане на пара;
7) Допустим обем на съдържанието в тенджерата под налягане:
- Напълнете тенджерата до 2/3 от обема й (фиг. 3), ако ще използвате продукти които не
поемат течност (месо , зеленчуци и др.)
- Напълнете тенджерата до ¼ от обема й (фиг. 4) при продукти които поемат течност ( боб и
др. варива)
8) Не покривайте регулатора на налягането/клапана за изпускане на пара на тенджерата докато
я използвате с кърпи или други предмети
(фи
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3. Готвене
1) Уверете се, че клапанът за безопасност и клапанът за изпускане не са запушени, при нужда
почистете с помощта на игла или клечка за зъби. (фиг. 6 Проверете клапанът - запушен ли е или
не)
2) Затваряне на капака.
Затворете капака по указанията на снимката по долу фиг. 7 А и Б

3) Нагряване:
Изберете желаната позиция на регулатора в зависимост от необходимото налягане в тенджерата
виж фиг. 8, като го повдигнете нагоре и изберете една от позицийте:
– Позиция за бързо изпускане на налягането
I – Позиция за ниско налягане (60 кРа)
II – Позиция за високо налягане ( 100 кРа)
Поставете съда върху електрически, газов или индукционен котлон с подходящите размери и
включете на максимум, докато индикатора за налягане не се повдигне и клапанът за изпускане
не започне да изпуска пара, след което намалете котлона, като с тази стъпка започва процесът на
готвене.
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4) Изключване на котлона, намаляване на налягането и отваряне на капака. Има два начина за
отваряне след готвене.
a) Охлаждане. След приключване на готвенето, изключете котлона и изчакайте известно време,
налягането да падне. Когато клапана за безопасност/ индикатор за налягане е в позиция надолу,
готвенето е приключило. Преместете клапанът за изпускане на пара, върху позиция - бързо
изпускане на налягането и завъртете заключващия механизъм за освобождаване на капака виж
фиг. 10, може да вдигнете капака.


Не отваряйте капакът ако индикаторът за налягане и клапана за изпускане на пара не са
паднали надолу.



След приключване на готвенето, моля сложете ръкавици за да отворите капака. Това ще
предотврати изгаряне.



Когато готвите храни от типа на паста и др., леко разклатете тенджерата, преди да я
отворите за да избегнете излизане на образуваната пяна.

b) Бързо охлаждане. Понякога се налага бързо охлаждане, поставете тенджерата под студена
течаща вода (Фиг.11), с което ще намалите налягането по-бързо и ще предотвратите
образуването на пара в кухненското помещение. Този вариант е подходящ и когато по време на
готвене, трябва да отворите тенджерата бързо. НЕ потапяйте тенджерата във вода.
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4. Проблеми и решения
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5. Поддръжка
За да използвате вашата тенджера дълго, моля следвайте инструкциите:
А) Цялостна поддръжка на тенджерата под налягане:
При почистване – не използвайте метални четки или абразивни елементи;
Не поставяйте частите на тенджерата във фурна;
В случай, че не можете да измиете тенджерата веднага, напълнете я с вода и препарат за
миене на съдове, което ще предотврати, залепване на останалата храна. Не позволявайте
престоя на остатъчна храна в съда за дълго време.
Б) Поддръжка на Уплътнението виж (фиг. 12):
-

Премахнете уплътнението от капака.
Почистете уплътнението и капака;
Подсушете водата от уплътнението;
Поставете уплътнението обратно;
Когато не използвате тенджерата, не слагайте капака, за да избегнете износване и деформиране на
уплътнението;

В) Подръжка на клапана за изпускане на пара и тръбичката на винтила:
- Проверете тръбичката на вентила за изпускане на пара и ако е замърсена , почистете с игла или
клечка за зъби, след което измийте и подсушете;
- Ако винта на клапана за изпускане на пара се е разхлабил- трябва да бъде затегнат, след което
измийте и подсушете, като същия трябва да се движи свободно наляво надясно;

Г) Поддръжка на Клапана за безопасност/ индикатор за налягане
-

Почистете замърсяванията по клапана/индикатора с игла или клечка за зъби
Ако винта на клапана/индикатора е разхлабен, трябва да бъде затегнат ;
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Внимание: Не губете малките части на съда. Не се безпокойте, ако уплътнението смени цвета си, това е
нормално. Препоръчително е да подменяте уплътнението веднъж на една или две години в зависимост от
честотата на употреба на тенджерата. В случай, че има повреда трябва да се смени незабавно. Моля,
свържете се с отдел продажби на нашата компания. Не използвайте части на други марки.
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