
EKONOM  LONEC 
 
DELI LONCA: 
1.  VENTIL REGULACIJE PRITISKA 

2. VARNOSTNI VENTIL 
3. VENTIL ZRAKA 
4. SISTEM ZA ODPIRANJE 
5. POKROVKA  
6. INDIKATOR NAPOLNJENOSTI 
7. LONEC 
8. TERMALNO SENDVIČ DNO 

 
 
VARNOSTNA NAVODILA 
1. Osebe brez znanja o uporabi ekonom loncev naj lonca ne uporabljajo 
2. Ekonom lonca med kuhanjem ne puščajte brez nadzora 
3. Če so v bližini otroci, bodite posebej previdni 
4. Lonec uporabljajte le za to, čemur je namenjen 
5. Pred uporabo preverite neoporečnost lonca,  tesnila in ventila 
6. Med kuhanje bo znotraj lonca pritisk narasel. Zato je treba pokrovko lonca resnično 
temeljito pritrditi. 
7. Pri loncih, ki nimajo indikatorja pritiska, določimo jakost pritiska s pomočjo vizualne 
ocene količine pare. 
8. Nikdar ne dajte v ekonom lonec količine jedi, manjše od minimuma (=voda+količina jedil) 
9. Nikdar ne dajte v ekonom lonec količine jedi, večje od maksimuma 
10. Zaprtega ekonom lonca (kuhanje pod pritiskom) nikdar ne uporabljajte za praženje ali 
pečenje z uporabo olja 
11. Ekonom lonca nikdar ne dajajte v pečico 
12. Pri pripravljajnu posebnih jedi se držite navodil v nadaljevanju 
13. Lonec vedno prijemljite za držaje 
14. Lonca nikdar ne odpirajte na silo. Pred odpiranjem izpustite paro in znižajte pritisk 
15. Med spuščanjem pare se odmaknite proč od izvora spuščanja pare 
16. Pokrovke in tesnilne gumice ne pomivajte v pomivalnem stroju 
17. Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele 
18. Za morebitno popravilo vzpostavite stik s pooblaščenim servisom. 
19. Morebitne madeže na dnu lonca odstranite s kisom ali limoninim sokom. 
20. Za čiščenje ne uporabljajte grobih ostrih predmetov kot je n.pr. Žična volna 
21. Ekonom lonca ne uporabljajte v mikrovalovni pečici 
22. Kadar želite premakniti še topel ekonom lonec, za oprijem uporabite držaje in kuhinjske 
rokavice 
23. Ekonom lonca nikdar ne uporabljajte brez vode! 
24. Pozorni bodite, da ne pridete v stik s paro, ki izhaja iz lonca. Nevarnost opeklin. 
25.Preden lonec odprete, se mora najprej ohladiti. Vsa para se mora „odpihati“ 
26. Lonca ne predelujte, ventilov ne modificirajte. 
27.Poškodovanih delov ne uporabljajte za kuhanje 



SPLOŠNA NAVODILA 
1. Minimalna količina vode in jestvin je najmanj 1/3 lonca. Pri kuhanju jestvin, ki s 

kuhanjem nabrekajo, mora biti lonec do polovice prazen. Ostale jestvine se lahko 
kuhajo do maksimalne kapacitete 2/3 lonca. 

2. Lonec natančno in temeljito zaprite 
3. Nastavljanje pritiska: I = manjši pritisk, II = večji pritisk 
4. Pripravljen lonec postavite na grelno ploščo adekvatnih dimenzij. Nastavite najvišjo 

jakost kuhanja. Pojavila se bo para. Ne odpirajte pokrovke! 
5. Pričetek kuhanja: zdaj nastavite na najmanjšo jakost kuhanja. O času kuhanja se 

poučite v priloženi tabeli 
6. Konec kuhanja – izključite grelno ploščo 
7. Lahno spuščanje pare – ventil regulacije pritiska obrnite na pozicijo za spuščanje 

pare. Ravnajte previdno, da vas para ne opeče. 
8. Odpiranje lonca – počakajte, da iz lonca izide vsa para, šele nato ekonom lonec 

odprite 
 
 
Regulacijski ventil pritiska za regulirano kuhanje 
Ventil/regulator avtomatsko drži pritisk in temperaturo na želenih postavkah 
Spuščanje pare: Pozicija spuščanje pare 
Varnostna količina pritiska do 1.1 bar (110kPa) ventil se odpira in popušča pritisk, 
maksimalna še dopuščena količina pritiska je 2.0 bar (200kPa) 
 
VENTIL ZRAKA 
Ko je lonec zaprt in pod pritiskom, je zaprt tudi ventil zraka. Med dviganjem pritiska v loncu 
je ventil zraka viden in ekonom lonec je zaklenjen. Če pare več ni, lonec več ni pod 
pritiskom in takrat ga lahko odprete. Če regulator pritiska ne izpusti pare kakor bi moral, se 
bo ventil vseeno odprl. 
VARNOSTNI VENTIL 
V pokrovko je vgrajen tudi varnostni ventil. Vkolikor se pritisk prekomerno poveča, ga 
varnostni ventil avtomatsko popusti/zniža. 
POKROVKA  
Pokrovko ni priporočljivo pomivati v pomivalnem stroju. 
LONEC 
Lonec je izdelan iz nerjavečega jekla 18/10. Dovoljeno je pomivanje v pomivalnem stroju.  
Lonec brez pokrovke lahko uporabljate kot običajen lonec za kuhanje. 
TERMALNA SENDVIČ BAZA 
izredno močna baza lonca je namenjena vsem vrstam štedilnikov. Jamči najboljše lastnosti 
segrevanja in energijski prihranek. 
PRED KUHANJEM 
Pred uporabo preverite, ali so lonec in vsi njegovi deli čisti in funkcionalni.Posebno bodite 
pozorni na varnostni ventil s spodnje strani pokrovke. Preverite, ali je ventil gibljiv. 
Lonec napolnite z zadostno količino tekočine, da se lahko generira para/pritisk. Nikdar ne 
kuhajte brez vode. Dodajte jestvine, ki jih želite skuhati. Tekočina in jestvine morajo segati 
do minimalno 1/3 lonce. Jestvine ki nabrekajo napolnimo skupaj z vodo do  maksimalno ½ 



lonca ter vse druge jestvine do maksimalno 2/3 lonca. Preverite, ali je med jestvinami in 
pokrovko resnično dovolj prostora. 
POKROVKE NIKDAR NE ODPIRAJTE NA SILO! NIKDAR SE NE VPLETAJTE V DELO VARNOSTNIH 
VENTILOV! LONEC ODPIRAJTE LE KADAR NI PRITISKA/PARE. 
 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Ekonom lonec po vsaki uporabi pomijte s toplo vodo in tekočim detergentom. Za čiščenje 
ne uporabljajte agresivnih sredstev, ostrih in grobih predmetov ali žične volne. Ekonom 
lonec lahko pomivate v pomivalnem stroju, vendar brez pokrovke in gumijastega tesnila, ki 
ju pomivajte ročno. 
VARNOSTNI VENTIL 
Varnostni ventil pomijte v topli vodi skupaj s pokrovko. 
DRŽAJI LONCA 
Preverite, da držaji lonca niso razmajani 
 
POGOSTA VPRAŠANJA 
Kadar voda potrebuje daljši čas, da zavre 

– povišajte temperaturo na štedilniku 
– povišajte temperaturo na maksimum 

Če para med kuhanjem ne izhaja iz ventila 
– To je v prvih minutah kuhanja popolnoma normalno 
– Po potrebi povišajte temperaturo na štedilniku 
– Preverite, ali je v loncu dovolj tekočine 
– Preverite, ali je ekonom lonec dobro zaprt 
– Preverite, ali morebiti ne obstajajo poškodbe 

Kadar para ne izhaja iz regulatorja 
– Da bi znižali pritisk v loncu postavite lonec pod curek hladne vode. 
– Ekonom lonec odprite 
– Očistite varnostni ventil in ventil regulacije pritiska 

Ko se para pojavi na robovih pokrovke 
– Preverite, ali je pokrovka dobro zatesnjena/zaprta. 
– Preverite čistočo vseh delov pokrovke 
– Preverite, ali rob lonca ni nemara poškodovan 

Pokrovke ni mogoče odpreti 
– preverite, ali je varnostni ventil spuščen. Če ni, popustite pritisk 
– Po potrebi lonec shladite pod curkom mrzle vode 

Če je hrana prekuhana ali pa ni dovolj kuhana 
– Preverite čas kuhanja 
– Preverite temperaturo plošče na štedilniku 
– Preverite položaj regulatorja pritiska 
– Preverite količino vode 

Kadar je hrana zapečena na dno lonca 
– Lonec naj se nekaj ur odmaka v mlačni vodi 
– Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev 

Kadar se vključi eden od varnostnih ventilov 



– Ugasnite štedilnik 
– Lonec ohladite 
– Odprite lonec 
– Preverite in očistite vse ventile na pokrovki 

Če so držaji razmajani 
– Držaje s pomočjo izvijača ponovno privijte 

 
 

Jestvina Pozicija I / min Pozicija II / min 

Govedina 45 - 50 40 - 45 

Teletina 40 - 45 35 - 40 

Jagnjetina 35 - 40 30 - 35 

Kokošje meso 35 - 40 30 - 35 

Piščančje meso 30 - 35 25 - 30 

Paprika 30 - 35 40 - 45 

Čičerika 30 - 35 40 - 45 

Leča 25 - 30 20 - 25 

Fižol 30 - 35 25 -30 

Stročji fižol 25 - 30 20 - 25 

Jajčevci 20 - 25 15 - 20 

Cvetača 20 - 25 15 - 20 

Krompir 20 - 25 15 - 20 

Grah 25 - 30 20 - 25 

Korenje 20 - 25 15 - 20 

 
 
 
 
 


