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Благодарим за доверието...
и Ви поздравяваме с придобиването на новата 
тенджера за готвене под налягане vitaquick®. 
Над 55 години опит са инвестирани в развитието 
на новото поколение тенджери за готвене под 
налягане на фирма Fissler. За бързото, вкусно 
и запазващо витамините приготвяне на ястия, 
тенджерите за готвене под налягане са толкова 
актуални сега, както и преди, но именно поради 
удобствата на ползване и дизайна си, vitaquick® 
прокарва нови тенденции.

Вашата нова тенджера за готвене под налягане 
е била прецизно изработена в Германия. За да 
запазите за дълго удоволствието от качеството 
на тази тенджера за готвене под налягане и 
за да я съхраните за максимално най-дълъг 
период от време, Ви молим да вземете под вни-
мание указанията по-долу. Желаем Ви приятно 
изпробване на големия спектър от възможности 
на Вашата vitaquick®. Добър апетит!

Съдържание
1. Готвенето под налягане накратко
2. Указания за безопасност
3. Описание и предимства на vitaquick®

4. Преди първата употреба
5. Указания за ползване
6. Готвене с vitaquick®

7. Разхерметизиране на vitaquick®

8. Възможности за употреба
9. Време за приготвяне
10. Почистване и грижи
11. Въпроси и отговори
12. Поддръжка и резервни части
13. Гаранция и сервиз
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1. Готвенето под налягане накратко
Основният принцип за готвене под налягане остава непроменен от въвеждането в употреба 
на първата тенджера под налягане. Под действие на налягането, в херметично затворената 
тенджера храните се задушават при температури по-високи от 100° C, тъй като възникващото 
във вътрешността на тенджерата свръхналягане покачва температурата на кипене на водата. По 
този начин времето за приготвяне намалява неколкократно. Ето защо готвенето с тенджера под 
налягане спестява много време (за приготвяне) – до 70 %.
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Чрез елиминирането на вредния кислород от въздуха и благодарение на краткото време за готве-
не хранителните продукти се задушават по максимално благоприятния за тях начин. Витамините, 
минералите и ароматът се запазват в значително по-висока степен в сравнение с традиционния 
начин на приготвяне. Това се усеща и по вкуса на хранителните продукти, който е изненадващо 
интензивен. 
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Указания за безопасност

2. Указания за безопасност

Упътване за употреба
•  Моля, запознайте се напълно с упътването за употреба и всички указания преди да ползвате 

тенджерата за готвене под налягане vitaquick®. Неправилното използване може да бъде опас-
но.

•  Не предоставяйте тенджерата за готвене под налягане на лица, които не са се запознали пред-
варително с упътването й за употреба.

•  Предоставяйте тенджерата за готвене под налягане на други лица само с упътването за упо-
треба.

Надзор
•  Никога не използвайте тенджерата за готвене под налягане в близост до деца.

Приложения на тенджерата за готвене под налягане
•  Използвайте тенджерата за готвене под налягане само за предвидената в упътването за упо-

треба цел. (Вижте глава 8)
•  Никога не използвайте тенджерата за готвене под налягане във фурна. Поради високата тем-

пература ще бъдат повредени дръжките, клапите и устройствата за безопасност.
•  Когато пържите в тенджерата за готвене под налягане, не използвайте капака и я пълнете с 

мазнина най-много до половината. Никога не пържете под налягане! (Вижте глава 8)
•  Не е позволено използването на тенджери за готвене под налягане в областта на медицината 

- особено като стерилизатори, тъй като тенджерите за готвене под налягане не са пригодени за 
изискваната за стерилизиране температура.

•  Не приготвяйте ябълково пюре и задушени плодове в тенджерата за готвене под налягане, тъй 
като често се образуват мехури от пара, които при отваряне пръскат навън и могат да доведат 
до изгаряния.

•  Когато сте готвили месо с кожа, която под действието на налягането може да набъбне, не 
забождайте месото, докато кожата е набъбнала – това може да доведе до изгаряния.

Безопасност и поддръжка
•  Преди всяко ползване се уверете, че всички клапи и устройства за безопасност са изправни, 

функциониращи и незамърсени. Само така може да се гарантира безопасна употреба. Инфор-
мация за това ще намерите в глава 5.

•  Не предприемайте никакви промени по тенджерата за готвене под налягане - особено по обез-
опасяващите устройства, освен посочените в упътването за употреба мерки за поддръжка. Не 
смазвайте клапите.

•  Подменяйте редовно износени части, като силиконовото уплътнение и други гумени части, 
с оригинални резервни части на фирма Fissler, след като сте използвали тенджерата около 
400 пъти или най-късно след 2 години. Части, които са видимо повредени (напр. скъсвания, 
изменения в цвета или деформации) или не пасват добре, трябва да се подменят незабавно. В 
противен случай, това може да попречи на правилното и безопасно функциониране на Вашата 
тенджерата за готвене под налягане.

•  Използвайте само оригинални резервни части на фирма Fissler. Особено важно е да използ-
вате само тенджери и капаци от същия модел, както и други резервни части, произведени 
специално за Вашия уред. (Вижте глава 12)
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Работа с тенджерата за готвене под налягане
•  Уредът готви под налягане. Неправилната му употреба може да доведе до изгаряния. Уверете 

се, че уредът е затворен правилно преди налягането в тенджерата да започне да се покачва. 
Информация относно това ще намерите в глава 4. Никога не използвайте тенджерата за готве-
не под налягане с капак поставен в незатегнато положение.

•  Използвайте само посочените в глава 5 източници на топлина.
•  Никога не загрявайте тенджерата за готвене под налягане без течност. В противен случай може 

да се получат повреди на уреда и на готварския котлон. 
   Минимално количество: 200-300 мл вода, в зависимост от диаметъра на Вашия уред. (Вижте 

обозначеното с „min“) 
 В случай на прегряване пластмасовите части на тенджерата или алуминият в дъното й могат 
да се разтопят и втечнят. Ако се стигне до това, изключете готварския котлон и не местете 
тенджерата, докато не се охлади напълно. Проветрете помещението.

•  Никога не запълвайте тенджерата за готвене под налягане повече от ⅔ от нейната вместимост. 
(Вижте обозначеното с "max“) 

   При хранителни продукти, които образуват пяна или се надуват по време на готвене, напри-
мер ориз, бобови растения, бульони или изсушени зеленчуци, запълвайте тенджерата за 
готвене под налягане най-много до половината от нейната вместимост. (Вижте обозначеното 
с “½“)

•  Никога не оставяйте тенджерата за готвене под налягане без надзор. Регулирайте източника 
на топлина така, че индикаторът за готвене да не се покачва над обозначеното за избраната 
степен за готвене (първи или втори бял пръстен). Ако подаването на топлина не бъде нама-
лено, парата излиза през клапата и тенджерата губи от течността. Пълната загуба на течност 
води до загаряне на хранителните продукти и може да предизвика повреди на уреда и на 
готварския котлон.

•  Премествайте тенджерата за готвене под налягане много внимателно, когато е под налягане. 
Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките и обслужващите елементи. При 
необходимост използвайте ръкавици.

Отваряне на тенджерата
•  Никога не отваряйте тенджерата със сила. Не я отваряйте преди да сте се убедили, че е на-

пълно разхерметизирана. Информация относно това ще намерите в глава 7.
•  Винаги разклащайте тенджерата за готвене под налягане преди всяко отваряне, за да не пръс-

кат навън въздушни мехури и за да не се изгорите. Това е особено важно при бързото разхер-
метизиране или след охлаждане под течаща вода.

•  При разхерметизиране винаги дръжте ръцете, главата и тялото си извън областта на опасност, 
защото можете да се нараните от излизащата пара. Спазвайте това особено при бързо разхер-
метизиране от бутона за освобождаване.

Важно указание
•  Не използвайте тенджерата за готвене под налягане, ако тя или нейни части са повредени, 

деформирани или не функционират както е описано в настоящото упътване за употреба. В 
този случай се обърнете към най-близкия специализиран магазин с продукти на фирма Fissler 
или към отдела за обслужване на клиенти на фирма Fissler GmbH. (Вижте адреса в глава 13.)

Моля, пазете това указание за употреба на сигурно място.

Указания за безопасност / Описание и предимства на vitaquick®
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3. Описание и предимства на vitaquick®

Вижте Фигура A
1. Дръжка на капака
 - може да бъде свалена, с цел по-лесно почистване
2. Бутон за освобождаване 
 - за отваряне и разхерметизиране на тенджерата 
3. Индикатор за блокиране
 - показва дали тенджерата е затворена правилно 
4. Отвори за отвеждане на парата  
 - при увеличаване на налягането 
 - при задействане на Euromatic 
 - при разхерметизиране чрез бутона за освобождаване 
5. Контролна клапа
 - с индикатор за готвене 
 - с клапа за автоматично ограничаване на налягането (устройство за регулиране на налягане-
то)
 - може да бъде свалена, с цел по-лесно почистване 
6. Голям индикатор за готвене
 - с обозначения, които да помогнат за регулирането на бърза и бавна степен
7. Отвори за отвеждане на парата
 - при надвишаване на избраната степен за готвене 
8. Помощно устройство за полагане
 - улеснява поставянето на капака
9. Жлеб за помощното устройство за поставяне
 - за полагане на помощното устройство за поставяне на капака
10. Дръжка на тенджерата с нехлъзгащо покритие
11. Защита против пламък
 - предпазва дръжките при употреба върху газови котлони
12. Обозначения за нивото на запълване
 - с обозначение „min“ за минималното количество на запълване с течност 
 -  с обозначение „½“ за максималното количество на запълване при увеличаващи обема си 

продукти 
 - с обозначение „max“ за максималното количество на запълване при нормални продукти
13. Приставка за готвене на пара (в зависимост от модела) 
 - с надлъжна перфорация за оптимално проникване на парата 
 - с прегради за полагане за свободен парен поток и при по обемни продукти 
 - с поставка под формата на триножник
14. Конусообразно тяло на тенджерата
 - за поставяне на тенджери една върху друга, дори и такива с еднакъв диаметър
15. Основа Super-Thermic/CookStar за всякакви котлони (в зависимост от модела)
 - подходящо за всякакви видове котлони, включително индукционни
16. Помощна дръжка
 - с по-голяма вдлъбнатина за хващане с цел безопасно пренасяне
17. Обезопасяващ палец (устройство за безопасност)
 - предотвратява създаването на налягане при неправилно затворена тенджера

Описание и предимства на vitaquick®
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18. Fissler Euromatic (устройство за безопасност)
 - за автоматично покачване на налягането 
 - предотвратява покачването на налягането при неправилно затворена тенджера 
 - автоматично ограничава налягането 
 - предотвратява отварянето на тенджерата, докато се намира под налягане
19. Фиксиращ винт на дръжката на капака
 - може да се обслужва без инструмент 
 - с плоско уплътнение, фиксиран на капака
20. Силиконово уплътнение (устройство за безопасност)
 - от висококачествен силикон
 - с обезопасяващи гнезда за ограничаване на налягането
21. Фиксиращ винт за контролната клапа
 - с широк единичен жлеб, за сваляне без инструменти
22. Силиконова мембрана
 - за уплътняване на индикатора за готвене
23. Уплътнителен пръстен
 - за уплътняване на контролната клапа
24. Уплътнение в основата на клапата
 - за уплътняване на основата на клапата

Вижте Фигура B
a. Обозначение CE (декларира съответствието на уреда с директивите на ЕО за тенджери за 
готвене под налягане)
b. Номинален капацитет (не отговаря на полезния капацитет)
c. Максимално работно налягане (максимално допустимо разхерметизиращо налягане на клапа-
та)
d. Дата на производство (календарна седмица/година)

4. Преди първата употреба
Уверете се, че разбирате как се използва тенджерата преди да започнете да работите с нея.

Отваряне на тенджерата
Вижте Фигура C
Натиснете бутона за освобождаване (Фиг. A-2) върху дръжката на капака в посоката на стрелката 
и завъртете капака надясно докрай. Сега можете да свалите капака.

Помощно устройство за полагане
Върху капака е поставена метална пластинка с надписа „Close“ (Фиг. А-8). Противоположно на 
нея е разположен жлеб (Фиг. А-9) в дръжката на капака. Той служи за лесното поставяне на капа-
ка в правилното положение. 

Затваряне на тенджерата
Вижте Фигура D
Поставете капака върху тенджерата, като го държите леко наклонен, вкарайте помощното 
устройство в жлеба на дръжката на тенджерата и след това го положете. Правилната позиция за 
поставяне на капака е допълнително маркирана с червени точки върху помощното устройство 
за полагане и дръжката на тенджерата. Когато тези точки се намират точно една срещу друга, 
капакът може да бъде поставен.

Описание и предимства на vitaquick® / Преди първата употреба
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Вижте Фигура E
За затваряне завъртете капака докрай наляво, докато чуете специфичния звук от щракване при 
затваряне на тенджерата. 

Индикатор за блокиране
Вижте Фигура F
По индикатора за блокиране (Фиг. A-3) на дръжката на капака можете да разберете дали тендже-
рата е правилно затворена и готова за употреба:

зелено = тенджерата е правилно затворена и готова за употреба
червено = тенджерата не е затворена правилно и не може да се създаде налягане

Почистване
Преди първата употреба изплакнете добре тенджерата, капака и силиконовото уплътнение. Така 
ще бъде отстранен евентуално останал прах от полирането и дребни замърсявания.
Препоръчваме Ви непосредствено след това да третирате тенджерата и капака с препарата за 
поддръжка на неръждаема стомана на фирма Fissler (или с друг препарат подходящ за поддръж-
ка на съдове от неръждаема стомана). По този начин неръждаемата стомана става устойчива 
на соли и киселинни субстанции. Остатъците от препарата за поддръжка трябва да се отмият 
старателно. Повторете процедурата при необходимост или при визуална промяна на повърхност-
та на неръждаемата стомана.

5. Указания за ползване

Устройства за безопасност
Вашата тенджера за готвене под налягане vitaquick® е снабдена с различни устройства, които 
гарантират напълно автоматично безопасността на Вашата тенджера за готвене под наляга-
не. Моля, преди всяка употреба проверявайте правилното функциониране на долупосочените 
устройства за безопасност. Никога не предприемайте промени по тях. Преди да започнете да гот-
вите се уверете, че контролната клапа и дръжката на капака са монтирани правилно и стабилно. 
Указания относно това ще намерите в глава 10.

Контролна клапа (Фиг. A-5)
Вижте Фигура G
Свалете контролната клапа от капака. Използвайте пръста си, за да проверите дали индикаторът 
за готвене (1) и корпуса на клапата (2) се движат свободно и пружинират. 

Устройство Euromatic (Фиг. A-18)
Вижте Фигура H+I
Уверете се дали устройството Euromatic е поставено чисто и е свободно подвижно в капака. 
Уплътнителният пръстен трябва да е изцяло поставен в предвидения за това улей. 
Вижте Фигура J
Чрез натискане с пръст се уверете дали бялата сфера на устройството Euromatic не е залепна-
ла, проверете дали е свободно подвижна и пружинира.

Силиконово уплътнение (Фиг. A-20) и обезопасяващ палец (Фиг. A-17)

Преди първата употреба / Указания за ползване
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Вижте Фигура K
Проверете дали силиконовото уплътнение и ръбът на капака са чисти, дали силиконовото уплът-
нение не е повредено и дали обезопасяващият палец е свободно подвижен. Положете силико-
новото уплътнение така, че да е напълно прилепнало под извитите навътре елементи на ръба от 
вътрешната страна на капака. Силиконовото уплътнение трябва да е поставено пред обезопася-
ващия палец, т.е. да е притиснато встрани от ръба на капака.

Капацитет на запълване
Вижте Фигура L
При готвене под налягане Ви молим да вземете под внимание следните данни за капацитета на 
запълване. За лесно дозиране вътрешността на тенджерата е снабдена със скала.

“min“
В зависимост от диаметъра на уреда, за получаване на пара са необходими най-малко 200-300 
мл течност, независимо от това дали използвате приставка за пара или не. Никога не ползвайте 
тенджерата за готвене под налягане без това минимално количество течност (вижте обозначено-
то с „min“).

Ø 18 см: 200 мл
Ø 22 см: 250 мл
Ø 26 см: 300 мл

“max“
Позволено е максимално запълване на тенджерата за готвене под налягане до ⅔ от нейната 
вместимост, за да се гарантира безопасната й работа (вижте обозначеното с „max“).

“½“
При хранителни продукти, които образуват пяна или се надуват по време на задушаване, 
например ориз, бобови растения, бульони или изсушени зеленчуци, е позволено запълване на 
тенджерата за готвене под налягане най-много до половината от нейната вместимост (вижте 
обозначеното с „½“).

Важно указание:
Никога не гответе без достатъчно количество течност и внимавайте течността в тенджерата за 
готвене под налягане да не се изпари напълно. В противен случай храната може да загори, а 
тенджерата, дръжките и котлонът да бъдат повредени (вижте указанията за безопасност).

Подходящи котлони
Напълно капсулованото дъно Super-Thermic гарантира отлично приемане, разпределяне и съх-
раняване на топлината и е подходящо за всички видове котлони, включително индуктивните. 
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Регулиране на готварския котлон
Степени за готвене на готварския котлон

1-12 степен 1-9 степен 1-6 степен 1-3 степен

Запържване (отворена 
тенджера)  9-12 6-9 4-6 2-3

Покачване на налягането, 
обезвъздушаване 12 9 6 3

Продължаване на гот-
венето, готвене на пара, 
затопляне, размразяване

1-6 1-4 1-3 ½ - 1 ½

Дадените настройки за регулиране са ориентировъчни. При индуктивни котлони могат да бъдат 
избрани по-ниски стойности в зависимост от мощността. Молим Ви да съобразите и данните в 
ръководството за употреба на Вашия котлон.

Когато тенджерата за готвене под налягане е отворена, не е позволено загряването й на най-ви-
соката енергийна степен с или без мазнина за повече от 2 минути. При прегряване дъното може 
да промени цвета си в златист. Тази промяна на цвета обаче не влияе на функциите.

Плоча/стъклокерамика (излъчване/халоген): Диаметърът на нагревателната плоча трябва да 
съответства на диаметъра на дъното на тенджерата или да е по-малък от него.

Газов котлон: Поставете готварския съд в центъра и внимавайте да не допуснете пламък да 
достига стените на тенджерата. 

Индукция: Поставяйте съда винаги в центъра на мястото за готвене. Големината на дъното на 
тенджерата трябва да съвпада с тази на полето за готвене или да е по-голяма. В противен слу-
чай е възможно полето за готвене да не реагира на дъното на тенджерата.

Специални указания за индуктивни котлони: За да се избегне прегряване и повреди на готвар-
ските съдове поради високата мощност на индукцията, никога не нагрявайте тенджерата, докато 
е празна или без надзор. Моля, вземете под внимание данните за употреба на производителя на 
котлона. При употреба може да се появи бръмчащ звук. Този звук е с технически характер и не 
представлява признак за дефект във Вашия котлон или готварски съд.

Съвети за пестене на енергия
-  Когато готвите на бавна или бърза степен, регулирайте източника на топлина така, че индика-

торът за готвене да не се покачва над обозначеното за съответната степен за готвене.
- Използвайте готварски котлон с правилната големина. (Вижте бележките по-горе)
-  Изберете големината на готварския съд в съответствие с количеството на приготвяната от Вас 

храна.
-  Използвайте съхранената в дъното топлина. Изключвайте готварския котлон преди изтичане 

на времето за приготвяне с цел използване на времето за охлаждане.



Готвене с vitaquick®

6. Готвене с vitaquick®

В тенджерата за готвене под налягане можете да готвите по различни методи: да задушавате, да 
запържвате или да пържите (без капак), както и да размразявате, консервирате или да извличате 
сок. Допълнителна информация относно възможностите за употреба на Вашата тенджера за 
готвене под налягане, както и за използването на приставките ще намерите в глава 8.

Подготовка
Поставете продуктите според рецептата в тенджерата за готвене под налягане. Съобразете и 
зададения капацитет на запълване. (Вижте глава 5)

Поставете капака и затворете тенджерата. Ако индикаторът за блокиране (Фиг. A-3) на дръжката 
на капака показва зелено, тенджерата е готова за готвене. (Вижте глава 4)

Избор на степента за готвене
С vitaquick® можете да избирате между две степени на готвене: бавно готвене и бързо готвене.“ 
Съвети относно това ще намерите в таблицата за времето за приготвяне (глава 9).

Степен 1, приблизително 109°C (Бавна Степен)
(40 kPa работно налягане)

за деликатни ястия като риба и зеленчуци

Степен 2, приблизително 117°C (Бърза Степен)
(80 kPa работно налягане)

за всички останали ястия, като ястия от месо или яхнии

Покачване на налягането и обезвъздушаване
Загрейте тенджерата за готвене под налягане на най-високата енергийна степен. Под дръжката 
на капака (Фиг. A-1) се отделя пара заедно с кислорода от въздуха, който може да убие вита-
мините. Този процес може да трае до няколко минути. Веднага след затваряне на устройството 
Euromatic и прекратяване на отделянето на пара, започва покачването на налягането. Малко 
след това започва покачването на индикатора за готвене (Фиг. A-6). 

Индикатор за готвене
Индикаторът за готвене използва две обозначения (бели кръгове), за да Ви покаже кога е достиг-
ната съответната степен за готвене.

Вижте Фигура M
Първи пръстен:  
„Достигната е степен за готвене 1 (бавна степен)“

За да продължите да готвите на бавната степен, трябва да намалите топлината точно преди 
първият пръстен да стане видим. Котлонът трябва да бъде регулиран така, че първият пръстен 
да остане видим през цялото време на приговяне, но да не се преминава.
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Вижте Фигура N
Втори пръстен: 
„Достигната е степен за готвене 2 (бърза степен)“

За да продължите да готвите на бързата степен, трябва да намалите топлината точно след като 
първият бял пръстен стане видим. Котлонът трябва да бъде регулиран така, че вторият пръстен 
да остане видим през цялото време на приговяне, но да не се преминава.

Ако индикаторът за готвене се покачи още, след появата на втория бял пръстен, ще има доловим 
съскащ звук и през контролната клапа ще излезе пара. Това означава, че топлината е твърде 
силна и трябва да бъде намалена, в противен случай тенджерата ще изгуби от течността поради 
освобождаването на пара.

Важно указание:
Внимавайте течността в тенджерата за готвене под налягане да не се изпари напълно. (Вижте 
указанията в глава 5.)

Време за приготвяне
Времето за приготвяне се измерва от момента на достигане на избраната степен за готвене 
(първи или втори бял пръстен). Данни относно времето за приготвяне на различни хранителни 
продукти ще намерите в глава 9.

Основни правила: 
1.  Времето за приготвяне на степен 2 съответства приблизително на ½ до ⅓ от обикновеното 

време за приготвяне.
2. Времето за приготвяне на степен 1 е около 50% по-дълго от това на степен 2.
3.  Данните за времето на приготвяне при един и същ продукт е възможно да варират, тъй като 

влияние върху времето оказват количеството, големината и консистенцията на хранителните 
продукти.

Пример: варени картофи

Обичайно време за 
приготвяне

Време за приготвяне на 
степен 2

Време за приготвяне на 
степен 1

около 30 мин около 12 мин около 18 мин 

След изтичане на времето за приготвяне свалете тенджерата за готвене под налягане от котлона 
и я разхерметизирайте. (Вижте указанията в следващата глава.) Отворете я едва след това.

7. Разхерметизиране на vitaquick®

Важно указание:
Никога не отваряйте тенджерата със сила. Позволено е отварянето й едва след като индикаторът 
за готвене напълно спадне и при натискане на бутона за освобождаване не излиза повече пара. 
Когато тенджерата вече не е под налягане, бутонът за освобождаване може да бъде натиснат 
съвсем леко, за да се отвори тенджерата. Винаги преди отваряне разклащайте тенджерата 
леко, за да освободите евентуално образувани мехури с пара в продуктите. В противен случай 
съществува опасност от изгаряне в следствие на пръски от съдържанието или пара.



Съществуват 3 начина за освобождаване на Вашата vitaquick® от налягането.

Видът на разхерметизирането трябва да изберете в зависимост от продуктите. При лесно 
пенливи или набъбващи продукти като бобови растения, супи и яхнии, а също и при продукти с 
чувствителна обвивка, например небелени картофи, не избирайте метод с бързо намаляване на 
налягането, защото в противен случай може да продукти да пръснат навън или обвивката им да 
се наруши.

Метод 1
„Бързо разхерметизиране посредством бутона за освобождаване“

Вижте Фигура O
Натиснете леко бутона за освобождаване (Фиг. A-2) в посоката показана от стрелката и парата 
ще излезе изпод дръжката на капака (Фиг. A-4). Задръжте бутона натиснат, докато индикаторът 
за готвене спадне напълно и спре отделянето на пара. След това пуснете бутона, разклатете 
леко тенджерата и го натиснете отново. Повтаряйте този процес, докато спре излизането на 
пара. Когато тенджерата не е под налягане, устройството Euromatic хлътва надолу. Сега бутонът 
за освобождаване може да бъде натиснат напълно, за да се отвори тенджерата.

Бележка:
Докато тенджерата е под налягане, бутонът за освобождаване не може да бъде натиснат напъл-
но. Това е нормално и предотвратява случайното отваряне на тенджерата, докато тя още е под 
налягане. Не се опитвайте да натискате бутона за освобождаване със сила!

Метод 2
„Изстиване“

Изберете този метод, ако желаете да използвате остатъчната енергия в тенджерата. По този на-
чин можете да свалите тенджерата от котлона малко преди изтичане на времето за задушаване 
и да я оставите да изстине бавно, докато индикаторът за готвене спадне напълно.

След това леко натиснете бутона за освобождаване, за да елиминирате евентуално налично 
остатъчно налягане. Когато излизането на пара спре, пуснете бутона, разклатете леко тенджера-
та и натиснете бутона за освобождаване отново. Повторете процедурата, докато спре излизането 
на пара. Когато тенджерата не е под налягане, устройството Euromatic хлътва отново надолу. 
Сега бутонът за освобождаване може да бъде натиснат напълно, за да се отвори тенджерата.

Този метод е подходящ преди всичко при ястия с дълго време на приготвяне.

Метод 3
„Разхерметизиране под течаща вода“

Вижте Фигура Q
Ако отделящата се пара Ви притеснява, можете да разхерметизирате тенджерата също и под 
течаща вода. За тази цел поставете тенджерата в мивката и пуснете студената вода странично 
върху капака (не върху дръжката на капака и контролната клапа), докато индикаторът за готвене 
спадне напълно.

Разхерметизиране на vitaquick® 
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След това леко натиснете бутона за освобождаване, за да елиминирате евентуално налично 
остатъчно налягане. Когато излизането на пара спре, пуснете бутона, разклатете леко тенджера-
та и натиснете бутона за освобождаване отново. Повторете процедурата, докато спре излизането 
на пара. Когато тенджерата не е под налягане, устройството Euromatic хлътва надолу. Сега буто-
нът за освобождаване може да бъде натиснат напълно, за да се отвори тенджерата.

8. Възможности за употреба

Задушаване на месо
Задушаването съчетава запържване и къкрене. Месото първо се запържва кратко на силен огън, 
след което се оставя да къкри в течност.

•  Загрейте тенджерата за готвене под налягане или тиган за бързо приготвяне на ястия без маз-
нина на средно висока степен (⅔ от мощността на котлона).

•  Напръскайте дъното на готварския съд с няколко капки студена вода. Ако се образуват 
прозрачни капки, „танцуващи” в тенджерата, това означава, че правилната температура за 
запържване на месото с или без мазнина е достигната. Преди да добавите мазнина или да 
поставите продукта за пържене отстранете предпазливо водата, подсушавайки например с 
кухненска кърпа.

•  Притиснете добре месото към дъното. След няколко минути то ще се отдели само от дъното и 
може да бъде обърнато. При необходимост добавете други продукти по обичайния начин.

• Добавете течност според рецептата, най-малко 200-300 мл. (Вижте глава 5)
• Затворете тенджерата.
•  Оставете налягането да се покачи и регулирайте необходимата степен за готвене. (Вижте 

глава 6)

Бележка: Обикновено месото се готви на степен 2. Вижте глава 9.

Супи и яхнии
Супи и яхнии се приготвят винаги без приставка.

•  Запълнете тенджерата най-много до ⅔ (означеното с „max“). При интензивно пенещи се или 
надуващи се продукти запълнете само до половината (отбелязаното с „½“). 

•  Супите трябва първо да заврат на отворена тенджера, като трябва да отстраните образуваща-
та се пяна.

• Разбъркайте.
• Затворете тенджерата.
•  Оставете налягането да се покачи и регулирайте необходимата степен за готвене. (Вижте 

глава 6)

Бележка: Супи и яхнии обикновено се приготвят на степен 2. Вижте глава 9.

Зеленчуци и картофи
Зеленчуци и други фини продукти могат да се приготвят внимателно на пара в перфорираната 
приставка. Според модела приставките са включени в комплекта или могат да бъдат намерени 
допълнително в търговската мрежа.



•  Добавете най-малко 200-300 мл течност (вижте обозначеното с „min“) в тенджерата за готвене 
под налягане. Ако желаете, добавете също билки, подправки или вино.

• Поставете измитите зеленчуци в перфорираната приставка (кошничка) и я положете на  
 триножника в тенджерата.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и регулирайте необходимата степен за готвене.  
 (Вижте глава 6)

Бележка: Обикновено зеленчуците се готвят на степен 1. Вижте глава 9.

Приготвяне на ориз
Ориз може да се приготвя без приставка на дъното на тенджерата за готвене под налягане. При-
готвяне на кафяв ориз:

• Поставете ориз и вода в съотношение 1:2 в тенджерата за готвене под налягане.
• Посолете на вкус.
• Използвайте поне минималното количество течност.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и поддържайте на степен за готвене 2 (втори бял пръстен).
• Гответе около 7-9 минути на степен 2, след това разхерметизирайте и отворете тенджерата.
•  Или иначе: свалете тенджерата от котлона, оставете я настрана и оставете ориза да попие 

бавно, около 15 минути. След това отворете тенджерата.

Бележка: Ориз може да се приготви и в неперфорираната приставка. Добавете поне минимално-
то количество течност в тенджерата. След това поставете неперфорираната приставка с ориз и 
вода (в съотношение около 1:1).

Приготвяне на риба
Риба може да се приготви на дъното на тенджерата в собствен сос, като се прибави минимално-
то количество течност, или да се задуши в перфорираната приставка.

Бележка: Обикновено рибата се готви на степен 2. Вижте глава 9.

Пържене
Пърженето в тенджерата за готвене под налягане е позволено само без капак! 
За да се предотвратят изгаряния от кипяща мазнина или пръскане, винаги използвайте достатъч-
но дълбока тенджера.

• Напълнете тенджерата най-много до половината (отбелязаното с „½“) с мазнина.
• Загрейте мазнината на средно висока степен. Не я прегрявайте.
•  Правилната температура за пържене е достигната, когато веднага след потапяне на дръжката 

на дървена лъжица около нея се образува венец от мехури.
• Никога не поставяйте капак!

Приготвяне на замразени продукти
В тенджерата за готвене под налягане съвсем лесно могат да се приготвят и замразени продукти.

Възможности за употреба
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• Месо: Размразете леко, за да запържите.
• Хранителни продукти без сос: Поставете ги в тенджерата, сложени в перфорираната  
 приставка.
• Ястия със сос: Поставете ги в тенджерата, сложени в неперфорираната приставка.
• Добавете най-малко 200-300 мл течност (вижте обозначеното с „min“) в тенджерата  
 за готвене под налягане.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и регулирайте необходимата степен за готвене.  
 (Вижте глава 6)

Консервиране
Тенджерата за готвене под налягане може да бъде използвана и за консервиране. В зависимост 
от големината на стъклените буркани използвайте модела с вместимост 4,5 л или по-голям.

• Напълнете бурканите до около един пръст под ръба и ги затворете.
• Добавете най-малко 200-300 мл течност (вижте обозначеното с „min“) в тенджерата  
 за готвене под налягане.
• Поставете бурканите в тенджерата, сложени в перфорираната приставка.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и регулирайте необходимата степен за готвене.  
 (Вижте глава 6)

Време за консервиране:

Мармалад степен 1 1-2 мин

Плодове/Туршии степен 1 8-10 мин

Зеленчуци/месо степен 2 20-25 мин

Не разхерметизирайте тенджерата бързо, а я оставете да се охлади бавно, защото в противен 
случай бурканите могат да се спукат!

Извличане на сок
За извличане на сок от малки количества плодове се използват перфорираната и неперфорира-
ната приставка.

• Подгответе плодовете.
• Добавете най-малко 200-300 мл течност (вижте обозначеното с „min“) в тенджерата  
 за готвене под налягане.
• Поставете плодовете в перфорираната приставка.
• Поставете перфорираната върху неперфорираната приставка и ги сложете в тенджерата.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и поддържайте на степен за готвене 2  
 (втори бял пръстен). (Вижте глава 6)

Възможности за употреба
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Време за извличане на сок:

Ягоди, малини, боровинки и 
др. подобни плодове

степен 2 12 мин

Плодове с костилки степен 2 18 мин

Плодове със семки степен 2 25 мин

Не разхерметизирайте тенджерата бързо, а я оставете да се охлади бавно.

Стерилизиране
Бебешки шишета или други предмети за домашна употреба (не за медицинска употреба) могат 
да бъдат стерилизирани в тенджерата за готвене под налягане.
• Добавете най-малко 200-300 мл течност (вижте обозначеното с „min“) в тенджерата  
 за готвене под налягане.
• Поставете шишетата с отвора надолу в перфорираната приставка.
• Затворете тенджерата.
• Оставете налягането да се покачи и поддържайте на степен за готвене 2 (втори бял пръстен),  
 като стерилизирате за 20 минути.
Не разхерметизирайте тенджерата бързо, а я оставете да се охлади бавно.

Готвене на няколко неща едновременно
Чрез използването на приставките една върху друга, едновременно могат да бъдат приготвени 
различни ястия.

Правила:
• Гответе риба над зеленчуци.
• Гответе зеленчуци над месо.
• Поставяйте и гответе в тенджерата едновременно ястия със сходно време за приготвяне.
•  При ястия с различно време за приготвяне първо поставете продукта отнемащ най-дълго вре-

ме и започнете готвенето. В момента, в който оставащото време за приготвяне на този продукт 
достигне времето за приготвяне на останалите продукти, свалете тенджерата от котлона, 
разхерметизирайте я, отворете я, прибавете останалите продукти и довършете приготвянето.

• Тъй като при междинното отваряне се губи пара, трябва да се добавят най-малко 300 мл  
 течност в началото.

Пример:
Рулца от месо (20 мин) с варени картофи (8 мин)
Първо поставете рулцата в тенджерата и гответе 12 минути на степен 2. След това свалете 
тенджерата от котлона, разхерметизирайте я, отворете я. С помощта на триножника поставете в 
тенджерата положените в перфорираната приставка картофи над рулцата. Затворете тенджера-
та, оставете да заври и гответе още 8 минути на степен 2.

9. Време за приготвяне
Посоченото тук време за приготвяне е ориентировъчно, тъй като се отнася за количества, необ-
ходими за около 2-3 порции. 

Възможности за употреба / Време за приготвяне
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Основни правила:
- Времето за приготвяне на степен 2 съответства приблизително на ½ до ⅓ от 
 обикновеното време за приготвяне.
- Времето за приготвяне на степен 1 е около 50% по-дълго от това на степен 2.
- Данните за времето на приготвяне на един и същ продукт варират в зависимост от  
 количеството, формата, големината и консистенцията на продукта. 
- Колкото по-ситно е нарязан продуктът, толкова по-кратко е времето за приготвяне. 
- Колкото по-голямо е общото количество на продуктите, толкова по-дълго е времето за  
 приготвяне.

Пример:
Небелени картофи (цели) - около 12 минути; варени картофи (на половинки/четвъртинки) - около 
8 минути.

С помощта на даденото примерно време за приготвяне лесно можете да определите колко ще ви 
е нужно лично на Вас.

Ако се чувствате несигурни за нужното време за приготвяне, изберете по-кратко време като за 
начало. Винаги можете да продължите да готвите храната още.

Свинско месо
Пикантна свинска яхния / Гулаш 15-20 мин степен 2
Печено свинско месо 25-30 мин степен 2 
Свински джолан 30-35 мин степен 2
Свински бут с кост, пресен 30-40 мин степен 2

Телешко и говеждо месо
Телешко месо (нарязано, Строганов) 5-6 мин степен 2
Печено телешко месо 15-20 мин степен 2
Телешки джолан 15-20 мин степен 2

Гулаш от говеждо месо 15-20 мин степен 2
Месо от бут (за супа) 20-25 мин степен 2
Рулца / Печено филе 20-25 мин степен 2
Мариновано месо/Печена плешка 25-30 мин степен 2
Печено говеждо месо 30-40 мин степен 2
Говеждо варено месо 40-60 мин степен 2

Птиче месо
Пилешки гърди / бутче 10-15 мин степен 2
Пуешки гърди / долно бутче 20-25 мин степен 2
Пилешко за яхния/за супа 25-35 мин степен 2
(в зависимост от големината и възрастта) 

Дивеч и агнешко месо
Рибица от елен около 15 мин степен 2
Печено еленско месо около 20 мин степен 2
Гулаш от месо от лос 15-20 мин степен 2
Печено месо от лос около 25 мин степен 2
Гулаш от дива свиня 15-20 мин степен 2
Печено месо от дива свиня около 25 мин степен 2
Печено месо от див заек 15-20 мин степен 2
Агнешка яхния 10-15 мин степен 2
Печено агнешко месо 15-20 мин степен 2

Риба
Рибна яхния 3-4 мин степен 1
Сьомга 5-6 мин степен 1
Калкан 6-7 мин степен 1
Треска 6-7 мин степен 1
Морски костур 7-8 мин степен 1

Супи и яхнии
Зеленчукова супа 4-6 мин степен 2
Картофена супа 6-8 мин степен 2
Супа гулаш 10-15 мин степен 2
Бульон от говеждо месо 35-40 мин степен 2

Зеленчуци
Артишок (цели) 15-20 мин степен 1
Карфиол/броколи (розички)  2-3 мин  степен 1
Карфиол (цял) 8-10 мин степен 1
Зелен боб (пресен) 5-7 мин  степен 1
Алабаш (парчета) 5-8 мин степен 1
Царевица (кочан) 5-6 мин степен 1
Зеленчуков микс 5-6 мин степен 1
Моркови 4-6 мин степен 1
Зелени/червени пиперки 1-2 мин  степен 1
Червено/бяло зеле (на ивици)  7-10 мин степен 1
Аспержи бели (цели) 5-7 мин степен 1 
Къдраво зеле (на ивици)  7-10 мин степен 1

Варени картофи (четвъртинки) 8-10 мин степен 2
Небелени картофи (цели) 12-15 мин степен 2

Бобови и зърнени растения 
Леща (ненакисната) 10-15 мин степен 2
Грах (белен, ненакиснат) 12-15 мин степен 2
Ечемик 15-20 мин степен 2

Просо, елда  6-7 мин степен 2 
(да не се оставя да се раздуе)
Кафяв ориз  7-9 мин степен 2 
(да не се оставя да се раздуе)

Овес, пшеница, ечемик, ръж 8-9 мин степен 2
Лимец, изсушени зелени зърна лимец  
(да се остави да се раздуе)

Освободете тенджерата от налягането 
и оставете  
съдържанието да се раздуе и поеме 
течността  
за около 15 минути при затворен капак.

Време за приготвяне
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10. Почистване и грижи

Почистване
Почиствайте тенджерата за готвене под налягане след всяко ползване. 
- Отстранете силиконовото уплътнение от капака и измийте ръчно.
- Изплакнете контролната клапа под течаща вода или я свалете и почистете, ако е необходимо.
- При необходимост (най-късно при видимо замърсяване) свалете дръжката на капака и го из-
мийте под течаща вода.
-  Тенджерата, капакът (без силиконовото уплътнение, контролната клапа и дръжката на капака) и 

приставките могат да бъдат почиствани и в съдомиялна машина.

Моля, отбележете:
-  При почистване използвайте гореща вода с обикновени миещи препарати и гъбичка за миене 

или мека четка. Избягвайте остри и грапави предмети. При силно замърсяване от вътрешната 
страна и на дъното може да се използва и грапавата страна на гъбичката.

-  Не оставяйте да изсъхнат остатъци от продукти и не съхранявайте ястия в тенджерата дълго 
време, защото те могат да предизвикат петна върху неръждаемата стомана и промени по 
повърхността.

-  За съхраняване на повърхността на неръждаемата стомана използвайте периодично препа-
рата за поддръжка на неръждаема стомана на фирма Fissler. Той е най-добре пригоден за 
отстраняване на дъгообразни оцветявания или отлагания.

-  При почистване в съдомиялна машина използвайте само обикновени миещи препарати за 
домашна употреба в препоръчаната от производителя дозировка. Не използвайте промишлени 
миещи препарати или високо концентрирани почистващи продукти.

Монтиране на контролната клапа и дръжката на капака
Контролна клапа (Фиг. A-5)
Сваляне: Вижте Фиг. R
Развийте фиксиращия винт (Фиг. A-21), като го завъртите обратно на часовниковата стрелка и 
свалете контролната клапа. Фиксиращият винт може да бъде разхлабен без каквито и да било 
инструменти, само с една монета от 1 стотинка (1 евроцент). 
Монтиране: Вижте Фиг. S
Поставете контролната клапа на правилното място от горната страна в капака (в средата на 
отвора), завийте  
фиксиращия винт по посока на часовниковата стрелка от долната страна и затегнете добре.

Дръжка на капака (Фиг. A-1)
Сваляне: Вижте Фиг. T
Свалете дръжката на капака като завъртите фиксиращия винт (Фиг. A-19) от вътрешната страна 
на капака обратно на часовниковата стрелка. 
Монтиране: Вижте Фиг. U
Хванете с ръка дръжката на капака и поставете капака в посочената позиция. Завийте фиксира-
щия винт по посока на часовниковата стрелка и го затегнете.

Съхранение
Силиконовото уплътнение трябва да се съхранява на тъмно (защитено от слънчева светлина и 
UV-лъчение), сухо и чисто място. За да се пази силиконовото уплътнение и за да не се притиска, 
след почистване поставете капака върху тенджерата обърнат наобратно.

Почистване и грижи

42



A
L

B
G

H
R

H
U

R
O

S
K

S
L

S
R

Поддръжка
Износващите се части във Вашата тенджера за готвене под налягане трябва периодично да се 
подменят. Допълнителна информация относно това ще намерите в глава 12.

11.Въпроси и отговори
Важно указание: Винаги изключвайте готварския котлон и оставяйте тенджерата да изстине пре-
ди да се опитате да отстраните даден проблем.

Почистване и грижи / Въпроси и отговори
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Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема

Когато налягането 
в тенджерата се 
покачва, пара излиза 
по-дълго от обикно-
вено под дръжката на 
капака (от устройство-
то Euromatic).

Тенджерата е неправилно затво-
рена. (Индикаторът на дръжката 
на капака е в червено.)

Подаването на топлина не е 
достатъчно.

Големината на котлона не съот-
ветства на големината на тендже-
рата за готвене под налягане.

Дръжката на капака не е затег-
ната.

Устройството Fissler Euromatic 
или принадлежащия уплътните-
лен пръстен са замърсени или 
повредени.

Затворете тенджерата правилно. 
(Вижте глава 4) (Индикаторът на 
дръжката на капака е в зелено.)

Регулирайте източника на енергия 
на максимална мощност. 

Поставете тенджерата за готвене 
под налягане върху подходящ кот-
лон с правилния размер. (Вижте 
глава 5)

Затегнете фиксиращия винт на 
дръжката на капака от вътрешна-
та му страна. 
 
Почистете или подменете съот-
ветната част.  
(Вижте глава 13)

Не излиза пара, 
докато налягането 
в тенджерата се 
покачва.

В тенджерата е налята много 
малко течност.

Подаването на топлина не е 
достатъчно.

Добавете минималното количе-
ство течност (200-300 мл). (Вижте 
глава 5)

Регулирайте източника на енергия 
на максимална мощност.

От ръба на капака 
излиза пара и/или 
водни капки преди 
индикаторът за готве-
не да започне да се 
покачва.

Силиконовото уплътнение не е 
поставено правилно. 

Силиконовото уплътнение е 
замърсено или повредено. 

Тенджерата е неправилно затво-
рена. (Индикаторът на дръжката 
на капака е в червено.)

Поставете силиконовото уплътне-
ние правилно. (Вижте глава 5)

Почистете или подменете силико-
новото уплътнение. 

Затворете тенджерата правилно.  
(Вижте глава 4)
(Индикаторът на дръжката на 
капака е в зелено.)
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Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема

Индикаторът за готве-
не не се покачва.

Излиза пара близо до дръжката 
на капака.

Излиза пара от ръба на капака. 

В тенджерата е налята много 
малко течност. 

Контролната клапа не е поставе-
на правилно и стабилно. 

Уплътнителният пръстен, уплът-
нението в основата на клапата 
или силиконовата мембрана 
липсват, повредени са или са 
неправилно поставени.

Вижте по-горе. 

Вижте по-горе.

Добавете минималното количе-
ство течност (200-300 мл). (Вижте 
глава 5)

Поставете контролната клапа 
правилно и затегнете фиксира-
щия винт.  
(Вижте глава 10)

Подменете уплътнението или го 
поставете правилно. (Вижте глава 
12)

Излиза пара близо до 
контролната клапа.

Температурата е много висока 
за зададената степен за готвене. 
(Индикаторът се е покачил по-
нагоре от втория пръстен.) 

Контролната клапа не е поставе-
на правилно и стабилно. 

Уплътненителният пръстен, уп-
лътнението в основата на клапата 
или силиконовата мембрана 
липсват, повредени са или са 
неправилно поставени.

Намалете подаването на топли-
на. Регулирайте източника на 
топлина така, че индикаторът за 
готвене да не се покачва над обо-
значеното за избраната степен 
за готвене (първи или втори бял 
пръстен) през цялото време на 
приготвяне. (Вижте глава 6) 

Поставете контролната клапа 
правилно и затегнете фиксира-
щия винт.  
(Вижте глава 10)

Подменете уплътнението или го 
поставете правилно. (Вижте глава 
12)
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Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема

Под дръжката на 
капака (от устройство-
то Euromatic) излиза 
пара, въпреки че ин-
дикаторът за готвене 
вече се е покачил.

Дръжката на капака не е затег-
ната.

Контактното уплътнение на 
фиксиращия винт на дръжката на 
капака или уплътнителният пръс-
тен на устройството Euromatic 
липсват, повредени са или са 
неправилно поставени.

Ако излиза голямо количество 
пара, е възможно устройството 
Euromatic да се е задействало 
като обезопасяващо устройство. 
Това се случва, когато клапата е 
замърсена или повредена.

Затегнете фиксиращия винт на 
дръжката на капака от вътрешна-
та му страна.

Подменете уплътнението или 
уплътнителния пръстен, или ги 
поставете правилно. (Вижте глава 
12)

Свалете контролната клапа и я 
почистете или подменете. (Вижте 
глави 10 и 12)

От ръба на капака 
излиза много пара, 
въпреки че индикато-
рът за готвене вече се 
е покачил.

Силиконовото уплътнение е 
повредено.

Силиконовото уплътнение се е 
задействало като обезопасяващо 
устройство. Това се случва, ако 
клапата и устройството Euromatic 
са замърсени или повредени.

Подменете силиконовото уплът-
нение. 
(Вижте глави 5 и 12)

Изпратете уреда за инспекция от 
отдела за обслужване на клиенти 
на фирма Fissler.

Пара излиза под 
облата покриваща ка-
пачка за дръжката на 
капака или от бутона 
за освобождаване.

Едно от уплътненията е повре-
дено.

Подменете дръжката на капака 
или изпратете уреда за инспек-
ция от отдела за обслужване на 
клиенти на фирма Fissler.

Тенджерата се затва-
ря трудно или бутонът 
за освобождаване 
не се показва при 
затваряне.

Дръжката на капака и/или на 
тенджерата не са поставени 
правилно.

Дръжката на капака е повредена.

Силиконовото уплътнение не е 
поставено правилно.

Тенджерата е неправилно затво-
рена.
(Индикаторът на дръжката на 
капака е в червено.)

Проверете фиксирането на дръж-
ките и затегнете болтовете, ако е 
необходимо.

Подменете дръжката на капака.

Поставете силиконовото уплътне-
ние правилно. 
(Вижте глава 5)

Затворете тенджерата правилно. 
(Вижте глава 4)
(Индикаторът на дръжката на 
капака е в зелено.)



12. Поддръжка и резервни части

Моля, отбележете
Подменяйте редовно износени части, като силиконовото уплътнение и други гумени части, с ори-
гинални резервни части на фирма Fissler, след като сте използвали тенджерата около 400 пъти 
или най-късно след 2 години. Части, които са видимо повредени (напр. скъсвания, изменения 
в цвета или деформации) или не пасват добре, трябва да се подменят незабавно. В противен 
случай, това може да попречи на правилното и безопасно функциониране на Вашата тенджерата 
за готвене под налягане.

Указания за подмяна на части
Силиконово уплътнение (Фиг. A-20)
Вижте глава 5.

Силиконова мембрана (Фиг. A-22)
Вижте Фигура V
Свалете контролната клапа от капака и издърпайте старата силиконова мембрана от вътрешната 
част на капака.
Поставете новата силиконова мембрана от вътрешната страна в предназначената за нея дупка в 
капака. Проверете дали е правилно поставена като я завъртите.
Поставете контролната клапа (вижте Глава 10).

Уплътнителен пръстен (Фиг. A-23)
Вижте Фигура W
Освободете контролната клапа от капака и свалете стария уплътнителен пръстен. 
Поставете новия уплътнителен пръстен в каналчето предназначено за него около резбата.
Уверете се, че уплътнителният пръстен е стабилно поставен.

Уплътнение в основата на клапата (Фиг. A-24)
Вижте Фигура X
Свалете контролната клапа от капака и отстранете старото уплътнение. Поставете новото уплът-
нение и се уверете, че е положено правилно и е прилепнало от двете страни на капака.

Въпроси и отговори / Поддръжка и резервни части
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Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема

Тенджерата не може 
да бъде отворена.

Тенджерата все още е под наля-
гане.

Устройството Euromatic е блоки-
рало.

Разхерметизирайте тенджерата. 
(Вижте глава 7)

Отпуснете бутона за освобож-
даване. Натиснете дръжката на 
капака леко вляво.

Дръжката на капака 
не е затегната.

Фиксиращият винт не е затегнат. Затегнете фиксиращия винт на 
дръжката на капака от вътрешна-
та му страна.

Дръжките на тендже-
рата не са затегнати.

Винтовете на дръжките не са 
затегнати.

Затегнете винтовете с помощта 
на отвертка.
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Уплътнителен пръстен за устройството Euromatic (Фиг. A-18)
Вижте Фигура I
Демонтирането/монтирането на уплътнителния пръстен става от вътрешната страна на капака. 
Внимавайте уплътнението да е изцяло поставено в предвидения за това улей.

Устройство Euromatic (Фиг. A-18)
За демонтиране/монтиране на устройството Euromatic трябва първо да отстраните дръжката на 
капака. Това става много лесно като разхлабите винта от вътрешната страна на капака. Може-
те да свалите устройството Euromatic веднага след като свалите уплътнителния пръстен. При 
монтиране вкарайте новото устройство Euromatic без уплътнителния пръстен така, че страната с 
бялата сфера да се намира от вътрешната страна на капака. След това монтирайте уплътнител-
ния пръстен, както е описано по-горе.

Резервни части

Резервни части Диаметър Номер на ар-
тикул

Силиконово уплътнение (Фиг. Y-1) 22 cm 600-000-22-795

26 cm 600-000-26-795

Дръжка за тиган за готвене под налягане (Фиг. Y-2) 22 cm 610-300-02-850

26 cm 610-700-04-850

Дръжка за тенджера за готвене под налягане Фиг. Y-2) 22 cm 610-300-04-850 

26 cm 610-700-08-850

Помощна дръжка за тиган за готвене под налягане 
(Фиг. Y-3)

22 cm 600-300-02-840

26 cm 600-700-04-840

Помощна дръжка за тенджера за готвене под налягане 
(Фиг. Y-3)

22 cm 600-300-04-840

26 cm 600-700-08-840

Дръжка на капака (Фиг. Y-4) всички 600-000-00-770

Контролна клапа (Фиг. Y-5) всички 600-000-00-700

Силиконова мембрана (Фиг. Y-7) всички 020-653-00-720

Уплътнителен пръстен за контролната клапа (Фиг. Y-8) всички 021-641-00-780

Уплътнение в основата на клапата (Фиг. Y-9) всички 020-653-00-740

Комплект съдържащ силиконова мембрана, уплътни-
телен пръстен, уплътнение в основата на клапа (Фиг. 
Y-7, 8, 9)

всички 600-000-01-706

Устройство Euromatic, комплект (Фиг. Y-10) всички 011-631-00-750

Уплътнителен пръстен за устройството Euromatic (Фиг. 
Y-11)

всички 011-631-00-760

Фиксиращ винт за дръжката на капака, с контактно 
уплътнение (Фиг.

всички 600-000-00-712

Поддръжка и резервни части
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Аксесоари

Аксесоари Диаметър Номер на ар-
тикул

Перфорирана приставка (вкл. три-
ножник) (Фиг. Z-1)

22 cm 610-300-00-800

26 cm 610-700-00-800

Неперфорирана приставка (вкл. 
триножник) (Фиг. Z-2)

22 cm 610-300-00-820

26 cm 610-700-00-820

Допълнителен капак, стъклен (Фиг. 
Z-3)

22 cm 021-641-22-600

Допълнителен капак, метален (Фиг. 
Z-4)

22 cm 623-000-22-700

26 cm 623-000-26-700

Кошничка за пържене (фритиране) 
(Фиг. Z-5)

26 cm 022-656-04-600

Всички резервни части могат да бъдат закупени в специализиран магазин с продукти на фирма-
та Fissler или в специализираните отдели на универсалните магазини. Нашият отдел за обслуж-
ване на клиенти също ще Ви помогне с удоволствие. (Адресът е даден в глава 13.)

Ще намерите списък с търговци, както и допълнителна информация, на www.fissler.com.
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48



Гаранция и сервиз

49

A
L

B
G

H
R

H
U

R
O

S
K

S
L

S
R

13. Гаранция и сервиз
Всеки продукт на фирма Fissler се произвежда старателно от висококачествени материали. 
Качеството на нашите продукти се проверява няколко пъти по време на производствения процес. 
При завършване, те се подлагат на внимателна крайна проверка.

3 години гаранция на производителя
По тази причина за всички наши тенджери за готвене под налягане поемаме гаранция от 3 годи-
ни от датата на закупуване. При рекламации Ви молим да върнете целия уред заедно с касовата 
бележка на търговеца или да изпратите продукта добре опакован на отдела за обслужване на 
клиенти на фирма Fissler (вижте адреса по-долу). 

Изключени от гаранцията са всички износващи се елементи, например:
- силиконовото уплътнение
- Уплътнителен пръстен за контролната клапа
- уплътнението в основата на клапата
- силиконовата мембрана
- уплътнителният пръстен за устройството Euromatic
- контактното уплътнение за фиксиращия винт за дръжката на капака

Не се поема гаранция за повреди, възникнали поради следните причини:
- неподходяща и неправилна употреба
- погрешно или немарливо обслужване
- неправилно изпълнени ремонти
- използване на резервни части, които не са оригинално произведени от Fissler
- химични или физични влияния върху повърхността на продукта
- неспазването на настоящото упътване за употреба

10 години гаранция за доставка на резервни части
Можете да закупите допълнително всички функционални елементи на Вашата тенджера за готве-
не под налягане в продължение на най-малко 10 години след изчерпване на продукта.

Адрес на отдела за обслужване на клиенти
Fissler GmbH
Abteilung Kundendienst
Harald-Fissler-Str. 10
D-55768 Hoppstädten-Weiersbach, Германия
Телефон: +49 6781 403 556 

За допълнителна информация, отидете на www.fissler.com
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