
Ekonom lonec Tessa ( 4 - 12 lit. ) 

 
Deli posode: 

1. Ventil regulacije pritiska 

2. Varnostni ventil 

3. Ventil zraka 

4. Sistem za odpiranje 

5. Sistem za zapiranje 

6. Pokrov z tesnilnim obročem 

7. Indikator polnosti 

8. Posoda 

9. Večplastno termično dno 

TEHNIČNE LASTNOSTI 

Proizvajalec: KORKMAZ 

TIP: A153 

Kapaciteta: 5 – 7 lit. Odvisno do modela 

 

VARNOSTNA NAVODILA 

1. Osebe brez znanja uporabe ekonom lonca ne bi smele uporabljati ekonom lonca. 

2. Ne pustite ekonom lonca brez nadzora med kuhanjem. 

3. Budite posebno pozorni pri uporabi ob prisotnosti otrok 

4. Lonec koristite samo za tisto, kar je zasnovan in namenjen. 

5. Pred uporabo preverite brezhibnost lonca, ventilov in tesnila. 

6. Med kuhanjem se v loncu ustvari visok pritisk, zaradi česar je treba posebno dobro in čvrsto zapreti pokrov. 

7. Lonec nima indikator velikosti pritiska, pritisk lahko ugotovite glede na moč pare 

8. Nikoli ne polnite lonec pod minimalno (=voda + živila) 

9. Nikoli ne polnite lonec nad maksimumom (=voda + živila) 

10. Vedno uporabite izvor toplote, ki je namenjen za vaš lonec. 

11. Zaprt lonec pod pritiskom nikoli ne uporabljajte za praženje ali pečenje z oljem. 

12. Nikoli ne uporabljajte lonca za kuhanje v pečici. 

13. Pri pripravi posebnih jedi se držite navodil v nadaljevanju.  

14. Za premikanje lonca vedno uporabite ročaje. 

15. Lonec NIKOLI ne odpirajte, ko je pod pritiskom. Pred odpiranjem vedno do kraj izpustite paro in s tem znižate 

pritisk. 

16. Ekonom lonec in pokrov ne perite v pomivalnem stroju. 

17. Uporabljajte smo originalne nadomestne dele. 

18. V primeru popravila se prosim obrnite na pooblaščeni servis. 

19. Madeže na dnu lonca lahko enostavno odstranite s kisom ali limoninim sokom. 

20. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov, kot je žična volna. 

21. Lonec ne uporabljajte v mikrovalovni pečici 

22. Če je lonec še vedno topel, med premikanjem uporabite ročaje in kuhinjske rokavice.  

23. Ekonom lonec nikoli ne uporabljajte brez vode! To lahko povzroči uničenje lonca. 

24. Pazite, da pri uporabi lonca ne pridete v direkten stik z vročo , katera prihaja iz lonca. 

25. Pred odprtjem posode po kuhanju se mora lonec ohladiti in vsa para mora ven iz njega. 

26. Ne popravljajte lonca in ne spreminjajte nastavitve ventilov 

27. Poškodovanih delov lonca ne uporabljajte med kuhanjem . 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

1. Odpiranje - gumb za odpiranje je pod ročajem. Pritisnite tipko z enim prstom, da odprete pokrov, ko je ventil za 

nadzor pare v odprtem položaju. Pokrov lahko odstranite tako, da ga dvignete. 



2. Zapiranje -  postavite pokrov na lonec na mesto, kjer so klešče odprte. Ventil za nadzor tlaka mora biti odprt. 

Pritisnite gumb za zapiranje z enim prstom.  

3. Ob polnjenju lonca z živili, pazite, da je minimalna količina vode 3/8 litra oziroma 3,75 l.  

4. Za največ 2/3 lahko skupaj največ napolnite lonec z vodo in živili. Najmanjša skupna količina vode in hrane naj bo 

vsaj 1/3 lonca. Pri kuhanju hrane, ki nabrekne, ne sme biti posoda napolnjena nad polovico, medtem ko druga 

živila lahko kuhate do največ 2/3 lonca. 

5. Določanje pritiska – I = mali pritisk (počasno kuhanje) ; II = Velik pritisk - hitro kuhanje 

6. Postavite lonca na primerno veliko grelno telo in ga prižgite do najmočnejšega. Kmalu se bo pojavila para. Med 

kuhanjem ne odpirajte pokrova. 

7. Pričetek kuhanja – nastavite moč kuhanja na najmanj. Čas kuhanja posameznega živila je v priloženi tabeli. 

8. Zaključek kuhanja –izklopite izvor toplote, ki segreva vaš lonec 

9. Počasno spuščanje pare – počasi obrnite ventil regulacije pritiska iz položaja II najprej na položaj I, in čez nekaj 

sekunda na položaj spuščanje pare. Med spuščanjem pare bodite posebno previdni, da vas uhajajoča vroča para 

ne opeče, ker je zelo vroča. 

10. Odpiranje lonca – počakajte da, vsa para pride iz lonca, ter zatem odprite varno ekonom lonec. 

 

Regulacijski ventil pritiska za regulirano kuhanje. 

Ventil/regulator drži pritisk in temperaturo na željenim položajih avtomatsko: 

Položaj I : (60kPa) 

Položaj II: (70kPa) 

Spuščanje  pare: položaj znižanja pritiska in spuščanja pare, položaj za čiščenje varnostnega ventila. 

Varna moč pritiska je do 1.1 bar (110kPa)(varnostni ventil se odpira samostojno in spušča odvečen pritisk), 

maksimalna dovoljena moč pritiska za ta ekonom lonec: 2.0 bar/200kPa. 

 

VENTIL ZRAKA 

Ko je lonec zaprt in pod pritiskom je ventil za zrak tudi zaprt. 

Med višanjem pritiska v loncu se ventil zraka vidi in ekonom lonec je zaklenjen. Med dvigovanjem pritiska v loncu  se 

ventil zraka vidi in ekonom lonec je zaklenjen.  (Nikoli ne odpirajte lonca na silo). Če ni več pare, lonec ni več pod 

pritiskom in ga lahko odprete. Če iz kakšnega razloga regulator pritiska ne spusti iz lonca paro, kakor bi moral, se bo 

odprl varnostni ventil po že napravljenem postopku. 

 

VARNOSTNI VENTIL 

Kot dodatna varnost na pokrovu je montiran varnostni ventil. V kolikor pride do prevelikega pritiska v loncu ga ventil 

avtomatsko spusti ven. 

 

POKLOV S TESNILOM 

Tesnilo na pokrovu se sčasoma lahko obrabi in ga je potrebi redno menjajte. 

Uporabljajte samo originalne tesnilne obroče. 

 

OZNAKE ZA MERJENJE  

V notranjosti lonca so oznake minimalne in maksimalne količine polnjenja lonca z živili in vodo. 

Nikoli ne kuhajte brez vode, nikoli ne napolnite lonca preko 2/3. 

 

LONEC 

Lonec je izdelan iz 18/10 nerjavečega železa, brez tesnila in pokrova ga lahko perete v pomivalnem stroju. Brez 

pokrova ga lahko uporabljate normalno kakor ostalo posodo za kuhanje 

 

TERMALNO VEČPLASTNO DNO 

Zelo trdo večplastno dno je namenjeno za uporabo na vseh izvorih toplote za kuhanje in zagotavlja najboljše 

lastnosti grelca in varčuje z energijo. 



 

PRED KUHANJEM 

Pred uporabo preverite, da je lonec in vsi njegovi deli čisti in pripravljeni za uporabo. Posebno pozornost posvetite 

varnostnemu ventilu s spodnje strani pokrova saj mora biti le ta gibljiv. Napolnite lonec z zadostno količino vode, da 

bi se lahko ustavil pritisk/ para. Nikoli ne kuhajte brez vode. Dodate živila, katera nameravate kuhati. Tekočina in 

živila morajo napotiti najmanj do 1/3 lonca. Največ do polovice lahko napolnite lonec z živili, ki nabreknejo, in največ 

2/3 lahko napolnite lonec z ostalim živili skupaj z vodo. Pri tem bodite pozorni na mernik na notranji strani lonca. 

Preverite, da je dovolj prostora med vnesenim živilom in pokrovom. 

NIKOLI NE ODPIRAJTE LONCA NA SILO!vNIKOLI NE POSEGAJTE V DELO VARNOSTNEGA VENTILA. LONEC LAHKO 

ODPIRATE SAMO, KO NI POD PRITISKOM IN V NJEM NI PARE. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Ekonom lonec čistite po vsaki uporabi z detergentom pod tekočo toplo vodo. Ne uporabljajte agresivnih čistil, ostre 

in grobe predmete ali žične gobice za čiščenje. Ekonom lonec lahko perete v pomivalnem stroju, vendar brez 

pokrova in tesnilne gume, kar operete vedno ročno. 

ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA GUMIJASTEGA TESNILA 

Gumijasto tesnilo, očistite tako, da ga operete s toplo tekočo vodo in zatem osušite. Ko sčasoma tesnilo postane 

togo (in postane rjave barve) ga je potrebno zamenjati. 

VARNOSTNI VENTIL 

Skupaj s pokrovom varnostni ventil ročno operite pod tekočo toplo vodo 

ČIŠČENJE VENTILA REGULACIJE PRITISKA: 

Odstranite plastični pokrov ventila. To storite tako, da pritisnete ventil in ga obrnite v levo. Sedaj lahko ventil 

dvignete iz utora. Operite ga pod hladno vodo, očistite in vstavite nazaj v ležišče. Ekonom lonec pospravite na suh 

varen prostor. Ko lonec ne uporabljate, pokrov ne postavljate na lonec in ga ne zapirajte. 

ROČAJI LONCA 

Med uporabo lonca preverite, da ročaji niso ohlapni. Če temu ni tako jih ponovno pričvrstite z izvijačem 

 

POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA 

Če je potrebno dolgo čakati, da prične voda v loncu vreti 

- Povečajte izvor toplote  

-        Povečajte izvor topote na največ 

-  

- Če med kuhanjem para ne uhaja skozi ventil 

- To je čisto normalno ob prvih minutah kuhanja 

- Preverite izvor toplote, ter ga po potrebi povečajte 

- Preverite ali je v loncu zadostna količina vode 

- Preverite, da ni mogoče regulator pritiska v položaju spuščanja pare 

- Preverite, da je ekonom lonec dobro zaprt 

- Preverite, da ni kaj na loncu poškodovano 

Ko pritisk / para ne uhaja skozi regulator 

- Držite lonec pod tekočo hladno vodo, da bi tako zmanjšali pritisk v loncu 

- Odprite ekonom lonec 

- Očistite varnostni ventil in ventil regulacije pritiska 

       Ko se para pojavi od robovih pokrova 

- Preverite, da je pokrov dobro zaprt 

- Preverite, da je tesnilo pravilno nameščeno 

- Preverite stanje tesnila 

- Preverite čistost vseh delov pokrova 

- Preverite, da ni poškodovan rob lonca 

 

 



Ne morete odpreti pokrov 

- Preverite, da je varnostni ventil sproščen, če ni , spustite pritisk iz posode 

- Če je potrebno ohladite lonec pod mrzlo vodo 

Če je hrana premalo ali preveč kuhana 

- Preverite čas kuhanja 

- Preverite moč gretja 

- Preverite položaj regulatorja pritiska 

- Preverite količino vode 

Ko se hrana zapeče na dno lonca 

- Pustite lonec v mlačni vodi, da se namaka nekaj ur 

- Ne uporabljajte agresivnih čistil 

Ko se vklopi eden od varnostnih ventilov 

- Ugasnite izvor toplote 

- Ohladite lonec 

- Odprite lonec 

- Preverite in očistite vse varnostne ventile na pokrovu 

Ko so ročke na loncu zrahljane, ohlapne 

- Ponovno jih pričvrstite s pomočjo izvijača  

Živila Položaj 1 / min Položaj 2 / min 

Govedina 45-50 40-45 

Teletina 40-45 35-40 

Jagnjetina 35-40 30-35 

Kokoš 35-40 30-35 

Piščanec 30-35 25-30 

Paprika 30-35 40-45 

čičerika 30-35 40-45 

Leča 25-30 20-25 

Fižol 30-35 25-30 

Zeleni fižol 25-30 20-25 

Jajčevec 20-25 15-20 

Cvetača 20-25 15-20 

Krompir 20-25 15-20 

Zeleni Grah 25-30 20-25 

Korenje 20-25 15-20 

 


