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Φύηξα Ταρύηεηαο Royalty Line 

Οδεγίεο Φξήζεο 

1. Πεξηγξαθή κεξώλ, απνζπλαξκνιόγεζεο θαη ηύπσλ ρύηξαο   

  

1. ώκα ρύηξαο     2. Κάησ ιαβή     3. Κιείζηξα αζθάιηζεο   4. Καπάθη   5.   Πιαίζην ειέγρνπ ζην θαπάθη    

6. Βαιβίδα αζθαιείαο (Βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη)   7. Γείθηεο πίεζεο   8. Λάζηηρν ζηεγάλσζεο   9. Μεηαιιηθή 

δηαθνζκεηηθή πιάθα   10. Πεξηζηξεθόκελε ιαβή   11. Βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο   12. Πιάθα ζύλδεζεο   13. 

Θεξκνπξνζηαηεπηηθόο δαθηύιηνο από αλνμείδσην αηζάιη   

 

2. Οδεγίεο αζθαιείαο 

 Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ρύηξα γηα πξώηε θνξά. Μελ αθήζεηε 

νπνηνλδήπνηε δε γλσξίδεη ηηο παξνύζεο νδεγίεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ρύηξα. 

 Κξαηήζηε ηα παηδηά καθξηά όηαλ ε ρύηξα είλαη ζε ρξήζε. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε ρύηξα κόλν γηα καγείξεκα νηθνγελεηαθνύ θαγεηνύ θαη όρη γηα άιινπο ζθνπνύο, ηδηαίηεξα 

όρη γηα ηαηξηθό απνζηεηξσηή θαζώο νη ρύηξεο δελ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα θηάλνπλ ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα απνζηείξσζε.  

 Απηή ε ρύηξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειεθηξηθή εζηία, επαγσγηθή εζηία θαη εζηία αεξίνπ.  

 Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ρύηξα ζαο, θαη θάζε θνξά πνπ ηε ρξεζηκνπνηείηε, βεβαησζείηε όηη νη κεραληζκνί 

αζθαιείαο (όπσο ε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο, ε βαιβίδα αζθαιείαο, ην ιάζηηρν ζηεγάλσζεο, ε βαιβίδα 

πνπ δελ πηέδεηαη θηι.) θαη ην θαπάθη θαη ην ζώκα δελ είλαη θαηεζηξακκέλα ή βξόκηθα.  

 Σν ζεκείν βξαζκνύ ηνπ πγξνύ κέζα ζηελ ρύηξα ζα πξέπεη λα είλαη θάησ από 120°C. Όηαλ ην πγξό βξάζεη, 

ζα παξάμεη κεγάιεο πνζόηεηεο αηκνύ, παξαθαιώ ιάβεηέ ην ππόςε.  

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ρύηξα γηα βαζύ-ηεγάληζκα θαη πνηέ κελ ηελ ηνπνζεηήζεηε ζηνλ θνύξλν, θαζώο απηό 

ζα θαηαζηξέςεη ηα πιαζηηθά θαη ιαζηηρέληα κέξε θαη ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο.  

 Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ρύηξα ρσξίο πξνζζήθε πγξώλ, θαζώο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππεξζέξκαλζε ηεο ρύηξαο θαη ηεο εζηίαο. Αθνινπζήζηε απζηεξά ηελ παξαθάησ ρσξεηηθόηεηα θαγεηνύ: 

Διάρηζην: ¼ ηνπ ιίηξνπ πγξό 

Μέγηζην: 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο ρύηξαο. Γηα ηξόθηκα πνπ ζρεκαηίδνπλ αθξό ή θνπζθώλνπλ (ξύδη, 

δσκνύο ή απνμεξακέλα ιαραληθά) 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο ρύηξαο. 
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 Οη ρύηξεο ηαρύηεηαο είλαη ππό πίεζε όηαλ καγεηξεύνπλ. Ζ απόθιηζε από ηηο παξνύζεο νδεγίεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εγθαύκαηα. Βεβαησζείηε όηη ε ρύηξα έρεη θιείζεη. 

 Δπηβιέπεηε ηε ρύηξα ελώ καγεηξεύεηε. Δάλ βγεη αηκόο από ηε βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη (6) ή ην ιάζηηρν 

ζηεγάλσζεο (8) ζβήζηε ακέζσο ηελ εζηία θαη ειέγμηε ηελ αηηηνινγία, ιύζηε ην πξόβιεκα θαη έπεηηα 

ζπλερίζηε ηε ρξήζε.  

 Μεηαθηλείηε ηε ρύηξα πνιύ πξνζεθηηθά όηαλ είλαη ππό πίεζε. Μελ αγγίδεηε ηηο θαπηέο εμσηεξηθέο ηεο 

επηθάλεηεο θαζώο κπνξεί λα θαείηε ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Αγγίδεηε κόλν ηηο ιαβέο όηαλ καγεηξεύεηε θαη 

εάλ ρξεηαζηεί ρξεζηκνπνηήζηε γάληηα θνπδίλαο. 

 Οη ρύηξεο ηαρύηεηαο πξέπεη λα αλαθηλνύληαη πξηλ ην άλνηγκα θαζώο κπνξεί λα έρεη εγθισβηζηεί αέξαο κέζα 

ζην θαγεηό θαη λα ζαο πηηζηιίζεη θαηά ην άλνηγκα πξνθαιώληαο έηζη εγθαύκαηα. Με καγεηξεύεηε πνπξέ 

κήινπ ή δσκό άιισλ θξνύησλ κέζα ζηε ρύηξα.  

 Πνηέ κελ πξνζπαζήζεηε λα αλνίμεηε κε ηε βία ηε ρύηξα. Μελ ηελ αλνίμεηε πξηλ ζηγνπξεπηείηε όηη όινο ν 

αηκόο έρεη βγεη από ην εζσηεξηθό ηεο.  

 Μελ αθήλεηε ην παξάζπξν αζθαιείαο λα ζηνρεύεη ζε εζάο (ζηνλ ρξήζηε) θαηά ην καγείξεκα. Πάληνηε 

πξνθπιάζζεηε ηα ρέξηα, ην θεθάιη θαη ην ζώκα καθξηά από ηε δώλε θηλδύλνπ όηαλ απειεπζεξώλεηε ηνλ 

αηκό. 

 Δάλ έρεηε καγεηξέςεη θξέαο κε πέηζα (π.ρ. γιώζζα) ή ινπθάληθν κε κεκβξάλε, ηα νπνία κπνξεί λα 

θνπζθώζνπλ ππό πίεζε, κελ ηξππήζεηε ην δέξκα ελώ είλαη θνπζθσκέλν. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εγθαύκαηα.  

 Μελ ηξνπνπνηείηε ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο ζηελ ηύρε. Μελ επηζθεπάδεηε ή ιαδώλεηε ηηο βαιβίδεο. Δάλ 

ε ρύηξα – ή νπνηνδήπνηε εμάξηεκά ηεο- είλαη θαηεζηξακκέλε ή δε ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηεο πεξηγξαθή 

ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο, κε ηε ρξεζηκνπνηείηε. Παξαδώζηε ηε ζε επαγγεικαηία ηερληθό γηα 

επηδηόξζσζε ή επηθνηλσλήζηε κε ηνλ έκπνξό ζαο. 

 Με δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ έκπνξν γηα νπνηαδήπνηε απνξία πξνθύςεη από ηελ αλάγλσζε ηνπ 

παξόληνο εγρεηξηδίνπ.   

 Φπιάμηε ην παξόλ Εγρεηξίδην Φξήζεο ζε αζθαιέο κέξνο.  

 

3. Μεραληζκόο αζθαιείαο 6 ζεκείσλ 

 Βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο: Όηαλ ε ρύηξα καγεηξεύεη, εάλ ε πίεζε ζην εζσηεξηθό είλαη κεγαιύηεξε από ηε 

ιεηηνπξγηθή πίεζε, ζα απνζπκπηεζηεί απηόκαηα. Ο ζρεδηαζκόο ηεο βαιβίδαο πεξηνξηζκνύ πίεζεο θάλεη ην 

καγείξεκα αζθαιέο, ζηαζεξό θαη αμηόπηζην. 

 Βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη: Μόλν όηαλ θιείζεηε ην θαπάθη θαιά, ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηεο ρύηξαο ζα 

αλέβεη, έπεηηα ε βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη ζα αλέβεη γηα λα θιεηδώζεη ην θαπάθη.  

 Δάλ ε ρύηξα δελ θιείζεη ζσζηά, ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηεο δελ κπνξεί λα αλέβεη· ν αηκόο ζα δηαθεύγεη 

ζπλερώο από ηελ βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα ζβήζεηε ηελ εζηία θαη λα 

θιείζεηε ζσζηά ηε ρύηξα.  

 Ζ βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη κπνξεί λα δείμεη ηελ πίεζε ζην εζσηεξηθό απηόκαηα. Όηαλ ε βαιβίδα πνπ δελ 

πηέδεηαη είλαη βπζηζκέλε εληειώο ζηε ζέζε ηεο, κπνξείηε λα αλνίμεηε ηε ρύηξα.  

 Βαιβίδα αζθαιείαο: Όηαλ ε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο δε ιεηηνπξγεί ή δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαιά, ε 

πίεζε ζην εζσηεξηθό ηεο ρύηξαο είλαη πνιύ πςειή, ε βαιβίδα αζθαιείαο ζα ιεηηνπξγήζεη απηόκαηα, 

απειεπζεξώλνληαο αηκό θαη δηαηεξώληαο ηελ πίεζε ζε αζθαιέο επίπεδν.  

 Παξάζπξν αζθαιείαο: ηελ άθξε από ην θαπάθη ππάξρεη παξάζπξν αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ δε 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη ε Βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο θαη ε  Βαιβίδα αζθαιείαο, ε πίεζε ζην εζσηεξηθό είλαη 
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πνιύ κεγάιε, ην ιάζηηρν ζηεγάλσζεο ζα εμσζεζεί από ην παξάζπξν απνζπκπηέδνληαο γξήγνξα ηε ρύηξα 

γηα λα επαλέιζεη ζε αζθαιή θαηάζηαζε.  

 

4. Οδεγίεο ρξήζεο 

 Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε 

Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ρύηξα ζαο γηα πξώηε θνξά, εηδηθά ηηο νδεγίεο 

αζθαιείαο.   

Πιύλεηε ηε ρύηξα θαη ην θαπάθη ελδειερώο κε πγξό θαζαξηζκνύ πηάησλ, κεηά γεκίζηε ηε ρύηξα κέρξη ηε 

κέζε κε λεξό, θιείζηε ζσζηά ηα θαπάθη γηα λα δεζηαζεί ώζηε λα θύγνπλ νη κπξσδηέο ηεο θαηλνύξγηαο 

ρύηξαο. Γηαηεξήζηε ηελ έηζη γηα 20 ιεπηά αθνύ αξρίζεη λα θεύγεη ν αηκόο από ηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ 

πίεζεο, πεξηκέλεηε ζηε ζπλέρεηα λα θξπώζεη, απνζπκπηέζηε ηελ, αδεηάζηε ην λεξό, μεπιύλεηέ ηελ κε 

θαζαξό λεξό θαη ζηεγλώζηε ηε.  

 Βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

Αλνίγνληαο ηε ρύηξα 

Βεβαησζείηε όηη ε ρύηξα είλαη έηνηκε γηα άλνηγκα, έπεηηα ηνπνζεηήζηε ηε ζε επίπεδν κέξνο θαη ζηξίςηε ηελ 

πεξηζηξεθόκελε ιαβή πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ αλάγιπθνπ βέινπο κε ηελ έλδεημε «open» πάλσ ζηελ 

κεηαιιηθή πιάθα, κέρξη ε πεξηζηξεθόκελε ιαβή θαη ην πιαίζην ειέγρνπ ζην θαπάθη λα είλαη ζρεκαηίδνπλ 

ζηαπξό, έπεηηα ζεθώζηε ην θαπάθη. 

 

 

Πξηλ ην καγείξεκα 

Διέγμηε γηα λα δείηε όηη όια ηα ζεκεία αζθαιείαο ζην θαπάθη δελ είλαη θνιιεκέλα, είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη 

ιεηηνπξγνύλ ζσζηά.  

Διέγμηε όηη ην ιάζηηρν ζηεγάλσζεο είλαη ζσζηά ζηε ζέζε ηνπ ζην θαπάθη. 

Βεβαησζείηε όηη έρεηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα θαγεηνύ κέζα ζηε ρύηξα.  

Μέγηζην: 2/3 ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο ρύηξαο. Γηα ηξόθηκα πνπ ζρεκαηίδνπλ αθξό ή θνπζθώλνπλ (ξύδη, 

δσκνύο ή απνμεξακέλα ιαραληθά) 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηεο ρύηξαο. 

Διάρηζην: Παξαθαιώ ζπκεζείηε όηη ε ρύηξα ζα πξέπεη πάληνηε λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ¼ ηνπ ιίηξνπ πγξό 

θαηά ην καγείξεκα. 

Θζςη για άνοιγμα 
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Κιείλνληαο ηε ρύηξα 

 

Σνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην θπξίσο ζώκα ηεο ρύηξαο. Αξρηθά βεβαησζείηε όηη ην θαπάθη είλαη ζηε ζέζε γηα 

άλνηγκα. ‘Έπεηηα ζηξίςηε ηελ πεξηζηξεθόκελε ιαβή πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ δείρλεη ην βειάθη κε ηελ 

έλδεημε «close», κέρξη ε πεξηζηξεθόκελε ιαβή θαη ην πιαίζην ειέγρνπ λα επζπγξακκηζηνύλ.  

 

 
 

Σεκαληηθό: Πάληνηε πξνζζέηεηε αξθεηό πγξό γηα λα δεκηνπξγεζεί αηκόο θαη βεβαησζείηε όηη ηα πγξά 

κέζα ζηε ρύηξα δε ζα εμαηκηζηνύλ εληειώο. Πνηέ κελ αθήλεηε ηα θαγεηά ζηε ρύηξα λα 

καγεηξεπηνύλ «κέρξη λα ζηεγλώζνπλ». Η ππεξζέξκαλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηε ρύηξα (π.ρ. λα ιηώζεη ε βάζε ή λα θαηαζηξαθνύλ νη κεραληζκνί αζθαιείαο) θαη ηελ 

εζηία. Σε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο, πνηέ κελ αθαηξείηε ηε ρύηξα από ηελ εζηία. Απιώο ζβήζηε 

ηελ εζηία θαη αθήζηε ηε ρύηξα λα θξπώζεη γηα ιίγν πάλσ ηεο.  

 Η δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο ππό πίεζε 

 

Ξεθηλώληαο ην καγείξεκα 

Σνπνζεηήζηε ηε ρύηξα ζηε θαηάιιειε εζηία· ε δηάκεηξνο ηεο εζηίαο πξέπεη λα είλαη πάληνηε κηθξόηεξε από 

ηε δηάκεηξν ηεο ρύηξαο. Δπίζεο βεβαησζείηε όηη ε δίνδνο απειεπζέξσζεο ζηελ βαιβίδα είλαη ζηξακκέλε 

πξνο ηελ έλδεημε γηα ιεηηνπξγία θαη όρη εθείλε ηεο απειεπζέξσζεο.  

 

Σωςτή θζςη κλειςίματοσ Κλείνοντασ την 



Royalty Line RL-PS10L                                                                                              Οδεγίεο Υξήζεο                   

 

 

Πάληνηε μεθηλάηε ην καγείξεκα κε ηελ εζηία ζε πιήξε έληαζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε εζηία γθαδηνύ πξνζέμηε 

λα κελ βγαίλνπλ νη θιόγεο έμσ από ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο ηεο ρύηξαο. 

 

Όηαλ μεθηλήζεη ην καγείξεκα ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη θαη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απηόκαηα. Ο αηκόο θεύγεη 

από ηε βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη, παίξλνληαο καδί ηνπ ην νμπγόλν ηνπ αέξα, ην νπνίν κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηηο βηηακίλεο θαη ηα κέηαιια. Απηή ε δηαδηθαζία δηαξθεί ιίγα ιεπηά. Ζ βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη 

θιείλεη απηόκαηα. Μεηά από κεξηθά ιεπηά ν πξώηνο δαθηύιηνο ζηνλ δείθηε πίεζεο ζα εκθαληζηεί. 

 Ο πξώηνο δαθηύιηνο ζηνλ δείθηε πίεζεο ζεκαίλεη όηη ε ρύηξα έρεη αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη δε κπνξεί 

λα αλνίμεη. Θα είλαη εκθαλήο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο.  

 Ο δεύηεξνο δαθηύιηνο δελ εκθαλίδεηαη όηαλ ε ρύηξα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δάλ εκθαληζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο, ζεκαίλεη όηη ε πίεζε είλαη πνιύ πςειή κέζα ζηε ρύηξα. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ρακειώζηε ηελ έληαζε θαη βξείηε ηνλ ιόγν.  

 

δίοδοσ απελευθζρωςησ 

 

ζνδειξη για λειτουργία 
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 Όηαλ βγαίλεη αηκόο από ηε Βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο (ζε απηό ην ζεκείν αξρίδεη ην θπξίσο 

καγείξεκα), κπνξείηε λα ρακειώζεηε ηελ έληαζε ηεο εζηίαο γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ελέξγεηα. Δάλ δε 

βγαίλεη αηκόο από ηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο θαηά ην καγείξεκα, αλεβάζηε ηελ έληαζε ηεο εζηίαο 

ζην κέγηζην. Δάλ ε απειεπζέξσζε αηκνύ είλαη ηζρπξή ρακειώζηε ηελ έληαζε.  

 Δάλ εκθαληζηεί ν δεύηεξνο δαθηύιηνο θαη ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη, ζα αθνύζεηε έλαλ ήρν ζθπξίγκαηνο 

θαη ν πιενλάδσλ αηκόο ζα βγεη από ηελ βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

ζεξκνθξαζία είλαη ηόζν πςειή πνπ ε έληαζε ηεο εζηίαο ζα πξέπεη λα ρακειώζεη, αιιηώο ηα πγξά ζα 

εμαηκηζηνύλ εληειώο. 

 

Ο ρξόλνο καγεηξέκαηνο μεθηλά 

Ζ θαλνληθή έλαξμε ηνπ καγεηξέκαηνο ζπκβαίλεη όηαλ ν αηκόο βγαίλεη από ηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο 

ηε δίνδν ηεο.  

Οη ρξόλνη καγεηξέκαηνο ππάξρνπλ ζηνπο πίλαθεο. Όκσο απηνί νη ρξόλνη είλαη κόλν ελδεηθηηθνί. Ο 

πξαγκαηηθόο ρξόλνο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ καγεηξεύνληαη, όπσο 

θαη από ην πξνζσπηθό γνύζην. Δίλαη κηα θαιή ηδέα λα ρξεζηκνπνηείηε ρξνλόκεηξν θνπδίλαο.  

 

Οινθιήξσζε ρξόλνπ καγεηξέκαηνο 

Όηαλ ν ρξόλνο καγεηξέκαηνο έρεη ηειεηώζεη, αθαηξέζηε ηε ρύηξα από ηελ εζηία θαη απνζπκπηέζηε ηελ. 

 

Σεκαληηθό: Πνηέ κελ αλνίγεηε ηε ρύηξα κε ηε βία. Μπνξεί λα αλνίμεη κόλν εθόζνλ ν δείθηεο πίεζεο 

είλαη εληειώο θξπκκέλνο. Πάληνηε αλαθηλείηε ηε ρύηξα πξηλ ηελ αλνίμεηε. Απηό ζα εκπνδίζεη ηνλ 

θπιαθηζκέλν ζην θαγεηό αηκό λα ζαο πηηζηιίζεη όηαλ αλνίμεη ε ρύηξα. Εάλ δελ ην πξάμεηε, 

θηλδπλεύεηε από ζνβαξά εγθαύκαηα από ηνλ αηκό θαη ην θαγεηό πνπ ζα δηαθύγεη. 

Υπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηξόπνη απνζπκπίεζεο ηεο ρύηξαο: 

 

Α. Κξπώζηε ηε ρύηξα θάησ από ηξερνύκελν λεξό 

Κξαηήζηε ηε ρύηξα θάησ από ηξερνύκελν λεξό βξύζεο θαη αθήζηε ην λεξό λα ηξέρεη ήπηα πάλσ ζην θαπάθη 

αιιά όρη πάλσ ζην πιαίζην ειέγρνπ ζην θαπάθη ή ζηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο, κέρξη ε βαιβίδα πνπ 

δελ πηέδεηαη λα θξπθηεί ζηε ζέζε ηεο εληειώο. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ρύηξα ζην λεξό. 
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Β. Απειεπζεξώζηε ηνλ αηκό 

Κηλήζηε ηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ πίεζεο κέρξη ε δίνδνο απειεπζέξσζεο λα δείμεη ηα ζύκβνια 

απειεπζέξσζεο, ν αηκόο ζα βγεη από ηελ δίνδν ηεο βαιβίδαο. Μπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηά ιεπηά. Όηαλ ν 

δείθηεο πνπ δελ πηέδεηαη έρεη βπζηζηεί εληειώο ζηε ζέζε ηνπ, δε βγαίλεη πιένλ αηκόο από ηελ βαιβίδα. 

Αλαθηλήζηε ήπηα ηε ρύηξα θαη αλνίμηε ηε.  

 

 
Γ. Αθήζηε ηε ζηελ άθξε λα θξπώζεη 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε δηαδηθαζία απνζπκπίεζεο δηαξθεί πεξηζζόηεξν. Γε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

απηή ε κέζνδνο γηα θαγεηά κε ζύληνκε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο, όπσο ςάξη ή ιαραληθά, γηαηί κπνξεί εύθνια 

λα παξακαγεηξεπηνύλ ελώ ε ρύηξα θξπώλεη.  

Όηαλ ν δείθηεο πνπ δελ πηέδεηαη δελ είλαη πιένλ εκθαλήο, αλαθηλήζηε ήπηα ηε ρύηξα θαη αλνίμηε. 

 

Άλνηγκα θαηά ηε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο 

Δάλ πξέπεη λα αλνίμεηε ηε ρύηξα θαηά ηε δηάξθεηα καγεηξέκαηνο, ζα πξέπεη λα απνζπκπηεζηεί πξώηα 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Σν θαπάθη ζα είλαη θαπηό, νπόηε πξνζέμηε θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκν. Αγγίμηε 

κόλν ηηο ιαβέο γηα λα απνθύγεηε ηα εγθαύκαηα.  

Θπκεζείηε όηη αλνίγνληαο ηε ρύηξα δηαθόπηεηε ηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο. Όηαλ ζπλερίζεηε ην καγείξεκα 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν καγεηξέκαηνο θαη λα ξπζκίζεηε αληίζηνηρα ην 

ρξνλόκεηξν.   

 

5. Οδεγίεο θξνληίδαο 
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Μεηά από θάζε ρξήζε ηεο ρύηξαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηε ηηο βαιβίδεο θαη ην ιάζηηρν ζην θαπάθη. Σα 

ππνιείκκαηα ηξνθώλ ζηηο βαιβίδεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ θάησ από ηξερνύκελν λεξό. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

αθαηξεζνύλ νη βαιβίδεο.  

 
 Γηα κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, κεηά ην πιύζηκν ζηεγλώζηε εμ νινθιήξνπ ηε ρύηξα κε ζηεγλό θαη 

καιαθό παλί. Σν ιάζηηρν ζα παξακείλεη άζηθην γηα πεξηζζόηεξν εάλ ηνπνζεηήζεηε ην θαπάθη αλάπνδα 

πάλσ ζηε ρύηξα αθνύ πιπζεί. 

Σεκείσζε: Αλαιόγσο κε ην πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηε ρύηξα, ζα πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ην 

ιάζηηρν, ηνλ δαθηύιην-Ο ηεο βάζεο ηεο βαιβίδαο θάζε 1-2 ρξόληα. Σε πεξίπησζε δεκηάο (ζθηζίκαηα, 

αιινίσζε ηνπ ζρήκαηνο, ζθιήξπλζεο ή δπζρξσκίαο), απηά ηα κέξε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ 

απηόκαηα. Εάλ απηό δε ζπκβεί ζα επεξεαζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ε αζθάιεηα. 

 

6. Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο 

Πξόβιεκα Πηζαλή εμήγεζε Γηόξζσζε πξνβιήκαηνο 

Ζ βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη δελ 
ζεθώλεηαη αθνύ δεζηαζεί γηα 
ιίγν 

1. Ζ ρύηξα δελ έρεη θιείζεη θαιά 
2. Ζ ζέξκαλζε είλαη πνιύ 

ρακειή, ην πγξό δελ έρεη 
βξάζεη 

3. Ο αεξνζηεγήο δαθηύιηνο είλαη 
βξόκηθνο ή αιινησκέλνο  

4. Τπάξρεη πνιύ ιίγν πγξό ζηε 
ρύηξα 

1. Κιείζηε ζσζηά ην θαπάθη 
2. Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ζην 

κέγηζην 
3. Καζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε 

ηα εμαξηήκαηα 
4. Πξνζζέζηε ην ειάρηζην 

απαηηνύκελν πγξό (1/4 L) 

Ο αηκόο πνπ βγαίλεη από ηελ 
βαιβίδα αθνύγεηαη αιιά δελ 
είλαη νξαηόο 

1. Ζ βαιβίδα πεξηνξηζκνύ 
πίεζεο είλαη κπινθαξηζκέλε 

2. Ζ δίνδνο απειεπζέξσζεο 
είλαη κπινθαξηζκέλε 

3. Έρνπλ ηειεηώζεη ηα πγξά ζν 
εζσηεξηθό 

4. Ζ εζηία έρεη θιίζε 

1. Καζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε 
ην εμάξηεκα 

2. Καζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε 
ην εμάξηεκα 

3. βήζηε ακέζσο ηε θσηηά. 
Διέγμηε ηελ αηηία θαη 
πξνζζέζηε πγξό 

4. Ηζηώζηε ηελ εζηία 

Βγαίλεη αηκόο από ηε βαιβίδα 
αθνύ ζεθσζεί ν δείθηεο πνπ δελ 
πηέδεηαη 

1. Ζ δίνδνο απειεπζέξσζεο 
είλαη κπινθαξηζκέλε 

2. Ο όγθνο ηνπο θαγεηνύ είλαη 
κεγαιύηεξνο από ηνλ 
επηηξεπηό 

3. Ζ ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ 
πςειή 

1. Καζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε 
ην εμάξηεκα 

2. Αθαηξέζηε πνζόηεηα 
θαγεηνύ θαη έπεηηα 
δεζηάλεηε 

3. Υακειώζηε ηελ έληαζε 
αθνύ ειέγμεηε ηελ πνζόηεηα 
ηνπ θαγεηνύ 

Ο αηκόο βγαίλεη από ηελ άθξε 
ηνπ θαπαθηνύ 

1. Ζ βαιβίδα πεξηνξηζκνύ 
πίεζεο θαη ε βαιβίδα 
αζθαιείαο είλαη 
θζαξκέλεο… 

2. Σν ιάζηηρν είλαη ιάζνο 
ηνπνζεηεκέλν ζην θαπάθη 

3. Σν ιάζηηρν είλαη 
θαηεζηξακκέλν 

4. Σν ιάζηηρν είλαη βξόκηθν 
5. Ζ ρύηξα δελ έρεη θιείζεη 

θαιά 

1. Καζαξίζηε ή αληηθαηαζηήζηε 
ην εμάξηεκα 

2. Σνπνζεηήζηε ην ιάζηηρν ζηε 
ζσζηή ζέζε ζην θαπάθη 

3. Δηζαγάγεηε λέν ιάζηηρν 
4. Καζαξίζηε ή εηζαγάγεηε λέν 

ιάζηηρν 
5. Κιείζηε ζσζηά ηε ρύηξα 
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Γελ είλαη επιύγηζην ην θαπάθη 
θαηά ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν 

1. Σν ιάζηηρν δελ έρεη ην 
ζσζηό κέγεζνο γηα ηε ρύηξα 

2. Αλνίμαηε ην θαπάθη πξηλ λα 
βπζηζηεί ζηε ζέζε ηεο 
πιήξσο ε βαιβίδα 

3. Αζθήζαηε ππεξβνιηθή 
δύλακε θαηά ην άλνηγκα θαη 
ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνύ – 
θάπνηα εμαξηήκαηα 
ράιαζαλ 

1. Δηζαγάγεηε λέν ιάζηηρν, 
ζσζηνύ κεγέζνπο 

2. Αλνίμηε κόλν εθόζνλ ε 
βαιβίδα πνπ δελ πηέδεηαη 
βπζηζηεί πιήξσο ζηε ζέζε 
ηεο 

3. Μελ πηέδεηε ην άλνηγκα θαη 
ην θιείζηκν ηεο ρύηξαο. 
Διέγμηε πξώηα ηε ρύηξα θαη 
κεηά ζπλερίζηε ηε ρξήζε 
ηεο. Δάλ θάπνηα εμαξηήκαηα 
είλαη θαηεζηξακκέλα, 
επηζθεπάζηε ηα ή 
αληηθαηαζηήζηε ηα από 
επαγγεικαηία ηερληθό 

 

Εάλ πηζηεύεηε όηη θάηη δε ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζβήζηε ηελ εζηία θαη αθήζηε ηε ρύηξα λα θξπώζεη. 

Σεκείσζε: Εάλ θάπνην κέξνο ππνζηεί δεκηά, κε ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ρύηξα. 

Αληηθαηαζηήζηε ηελ ακέζσο, Αθήζηε επαγγεικαηία ηερληθό λα ζαο ηελ επηζθεπάζεη ή 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ έκπνξν.  

 

7. Φξόλνη καγεηξέκαηνο 

Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο καγεηξέκαηνο μεθηλά όηαλ αξρίζεη λα βγαίλεη αηκόο από ηε βαιβίδα πεξηνξηζκνύ 

πίεζεο. Απηνί νη ρξόλνη είλαη κόλν ελδεηθηηθνί. Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα θαη ην 

κέγεζνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ καγεηξεύνληαη, όπσο θαη από ην πξνζσπηθό γνύζην. Δίλαη κηα θαιή ηδέα λα 

ρξεζηκνπνηείηε ρξνλόκεηξν θνπδίλαο.  

Σξόθηκα Υξόλνο καγεηξέκαηνο 
ζε ιεπηά 

Σξόθηκα Υξόλνο καγεηξέκαηνο 
ζε ιεπηά 

παξάγγηα (νιόθιεξα) 3-4 Μνζράξη ζε θνκκάηηα 15-20 

Φαζόιηα, Γαιιηθά 6-8 Κνηόπνπιν ζε 
θνκκάηηα 

10-15 

Λαραλάθηα Βξπμειιώλ 4 Πάπηα 15 

Λάραλν 3-4 Φηιέην 8-10 

Κνπλνππίδη 3-4 Φάξη 4-8 

Επκαξηθά 5-6 Υήλα 18-22 

Παηάηεο 4-6 Κόηζη ρνηξηλό 15-20 

Ρύδη 4-8 Κνπλέιη ζε θνκκάηηα 13-18 

Κξηζάξη 15-20 Γαινπνύια 15 

 

 

 


