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Deli lonca:
1. Ventil za uravnavanje tlaka
2. Varnostni ventil
3. Zračni ventil
4. Sistem za odpiranje
5. Sistem za zapiranje
6. Pokrov s tesnilnim obročem
7. Indikator napolnjenosti
8. Lonec
9. Termalno sendvič dno

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Proizvajalec: KORKMAZ
VRSTA: A175
Prostornina: Prostornina večjega lonca: 6 l
Prostornina manjšega lonca: 4 l  

VARNOSTNA NAVODILA
1. Osebe, ki ekonom lonca ne znajo uporabljati, z njim ne bi smele rokovati.
2. Med kuhanjem ekonom lonca ne puščajte brez nadzora.
3. Pri uporabi bodite še posebej previdni, če so v bližini otroci.
4. Lonec uporabljajte samo za to, čemur je namenjen in za kar je zasnovan.
5. Pred uporabo preverite funkcionalnost lonca, ventilov in tesnil.
6. Pri kuhanju se bo tlak v loncu povečal, zato je treba pokrov tesno in dobro zapreti.
7. Lonec nima indikatorja tlaka, lahko pa vizualno določite njegovo moč po količini pare.
8. Pazite, da količina živil ni pod priporočeno količino (= voda + živila)
9. Pazite, da količina živil ni nad priporočeno količino (= voda + živila)
10. Vedno uporabite vir toplote, ki je primeren za ekonom lonec.
11. Ekonom lonca pod tlakom nikoli ne uporabljajte za cvrtje ali peko na olju.
12. Nikoli ne dajte lonca v pečico.
13. Pri pripravi posebnih jedi upoštevajte navodila v nadaljevanju. 
14. Lonec vedno držite za ročaje.
15. Lonca nikoli ne odpirajte na silo. Pred odpiranjem izpustite paro in tlak.
16. Pri izpustu pare ne približujte delov telesa viru izpusta.
17. Ekonom lonec in pokrov nista primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.



18. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
19. V primeru potrebe po popravilu se obrnite na pooblaščeni servisni center.
20. Madeže na dnu lonca lahko enostavno odstranite s kisom ali limoninim sokom.
21. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov, kot je žična volna.
22. Ne uporabljajte ga v mikrovalovni pečici.
23. Če je lonec še topel, pri premikanju uporabite ročaje na loncu in kuhinjske rokavice. 
24. Nikoli ne uporabljajte ekonom lonca brez vode! Lonec lahko poškodujete.
25. Pazite, da ne pridete v stik s paro, ki izhaja iz lonca.
26. Pred odpiranjem je treba lonec ohladiti, vsa para mora izstopiti.
27. Ne popravljajte lonca in ne spreminjajte ventilov.
28. Med kuhanjem ne uporabljajte poškodovanih delov.

SPLOŠNA NAVODILA
1. Odpiranje – gumb za odpiranje je pod ročajem. Z enim prstom pritisnite gumb, da odprete pokrov, ko je ventil za

uravnavanje pare v odprtem položaju. Pokrov lahko odstranite tako, da ga dvignete v zrak.
2. Zapiranje – ko so klešče odprte in je ventil za uravnavanje tlaka odprt, postavite pokrov na lonec. Z enim prstom 

pritisnite gumb za zapiranje.
3. Pri dodajanju živil pazite, da je vode vsaj 3/8 litra. Voda in živila morajo napolniti vsaj 1/3 lonca. Pri kuhanju živil, 

ki nabreknejo, naj bo lonec napol prazen, pri ostalih živilih pa lahko kuhate do največ 2/3 prostornine lonca.
4. Nastavitev tlaka – I = nizek tlak (počasno kuhanje); II = hitro kuhanje
5. Postavitev lonca na štedilnik – pripravljen lonec postavite na grelno ploščo ustrezne velikosti in jo nastavite na 

najmočnejšo stopnjo. Pojavila se bo para. Ne odpirajte pokrova.
6. Začetek kuhanja – nastavite moč kuhanja na najšibkejšo. Čas kuhanja glejte v priloženi tabeli.
7. Zaključek kuhanja – izklopite kuhalno ploščo
8. Počasno izpuščanje pare – ventil za uravnavanje tlaka rahlo zavrtite iz položaja II v položaj za izpust pare. Ne 

preklopite takoj v želeni položaj, ampak iz položaja II najprej v položaj I in nato v položaj za izpust pare (med 
vsakim preklopom počakajte nekaj sekund). Pri izpuščanju pare pazite, da se ne opečete.

9. Odpiranje lonca – počakajte, da iz lonca izstopi vsa para, in nato odprite ekonom lonec.

Ventil za uravnavanje tlaka za enakomerno kuhanje.
Ventil/regulator samodejno ohranja tlak in temperaturo glede na želene nastavitve:
Položaj I: (60 kPa)
Položaj II: (70 kPa)
Izpust pare: položaj za izpust tlaka in pare, položaj za čiščenje ventilov.
Varna količina tlaka do 1,1 bara (110 kPa) (ventil se odpre in sprosti tlak), največja dovoljena količina tlaka za ta 
ekonom lonec: 2,0 bara/200 kPa.

ZRAČNI VENTIL
Ko je lonec zaprt in pod tlakom, je zaprt tudi zračni ventil.
Ko se tlak v loncu dvigne, se vidi zračni ventil in ekonom lonec je zablokiran (nikoli ga ne odpirajte na silo). Če pare 
ni, lonec ni več pod tlakom in ga lahko odprete. Če regulator tlaka iz nekega razloga ne izpusti pare, kot bi moral, se 
ventil odpre po že izvedenem postopku.
VARNOSTNI VENTIL
Za dodatno varnost je na pokrovu nameščen varnostni ventil. Če pride do prevelikega tlaka, ga ventil samodejno 
sprosti.
POKROV S TESNILOM
Tesnilni obroč na pokrovu je podvržen obrabi in ga je treba po potrebi redno menjati.
Uporabljajte samo originalne tesnilne obroče.
MERILNA LESTVICA
V notranjosti lonca se nahaja lestvica za merjenje najmanjše in največje količine napolnjenosti lonca z živili.



Nikoli ne kuhajte brez vode ali če je lonec napolnjen več kot 2/3.
LONEC
Ta lonec je izdelan iz nerjavečega jekla 18/10, brez tesnilnega obroča in pokrova ga lahko pomivate v pomivalnem 
stroju. Brez pokrova ga lahko uporabite kot običajno posodo za omake.  
TERMALNO SENDVIČ DNO
Zelo trdno dno lonca, primerno za vse vrste štedilnikov, zagotavlja najboljše grelne lastnosti in varčuje z energijo.
PRED KUHANJEM
Pred uporabo preverite, ali so lonec in vsi njegovi deli čisti in funkcionalni. Posebno pozornost posvetite 
varnostnemu ventilu na spodnji strani pokrova. Preverite, ali je ventil mogoče premikati.
Napolnite lonec s toliko tekočine, da se lahko ustvari para/tlak. Nikoli ne kuhajte brez vode. Dodajte živila, ki jih 
želite kuhati. Tekočine in živila naj zapolnijo najmanj 1/3 lonca. Največja prostornina za živila, ki nabreknejo, je 1/2 
lonca, za vsa ostala pa 2/3 lonca. Bodite pozorni na lestvico na notranji strani lonca. Preverite, ali je med pokrovom 
in vsebino lonca dovolj prostora.  
POKROVA NIKOLI NE ODPIRAJTE NA SILO! NIKOLI NE POSEGAJTE V DELOVANJE VARNOSTNIH VENTILOV. LONEC 
ODPRITE SAMO, KO NI PRISOTEN TLAK/PARA.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Ekonom lonec po vsaki uporabi očistite s toplo vodo in tekočim detergentom. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih 
sredstev, ostrih ali grobih predmetov ali žičnih gobic. Ekonom lonec lahko pomivate v pomivalnem stroju, vendar 
brez pokrova in gumijastega tesnila, ki ju vedno pomijte ročno. 
ČIŠČENJE IN MENJAVA GUMIJASTEGA TESNILA
Gumijasto tesnilo očistite tako, da ga potopite pod tekočo toplo vodo, umijete in nato posušite. Ko gumijasto tesnilo
postane togo (ko spremeni barvo v rjavo), ga je treba zamenjati.
VARNOSTNI VENTIL
Skupaj s pokrovom ga ročno umijte pod toplo tekočo vodo.

ČIŠČENJE
ČIŠČENJE VENTILA ZA URAVNAVANJE TLAKA:
Odstranite plastični pokrov ventila. V ta namen pritisnite ventil in ga popolnoma obrnite v levi položaj. Zdaj lahko 
dvignete in odstranite ventil iz utora. Umijte ga pod tekočo vodo, posušite in namestite nazaj v ležišče.
Ekonom lonec hranite na suhem, tako da je zaščiten pred okoljskimi vplivi. Na lonec ne položite pokrova, torej ga ne 
zaprite.
ROČAJI LONCA
Pri uporabi preverite, ali ročaji niso zrahljani. Če so, jih ponovno privijte z izvijačem.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA
Če traja dolgo, da voda v loncu zavre
- Povečajte vir toplote 
- Povečajte vir toplote na maksimum
Če med kuhanjem ne izhaja para
- To je v prvih minutah kuhanja povsem normalno
- Preverite vir toplote, po potrebi ga povečajte
- Preverite, ali je v loncu dovolj tekočine
- Preverite, ali regulator tlaka ni v položaju za izpust pare
- Preverite, ali je ekonom lonec tesno zaprt
- Preverite, ali obstajajo poškodbe
Ko tlak/para ne izhaja skozi regulator
- Lonec držite pod tekočo hladno vodo, da zmanjšate tlak v loncu
- Odprite ekonom lonec
- Očistite varnostni ventil in ventil za uravnavanje tlaka



       Če se ob robovih pokrova pojavi para
- Preverite, ali je pokrov tesno zaprt
- Preverite, ali je tesnilni obroč pravilno nameščen
- Preverite stanje tesnilnega obroča
- Preverite, ali so vsi deli pokrova čisti
- Preverite, ali je rob lonca poškodovan
Pokrova ni mogoče odpreti
- Preverite, ali je varnostni ventil zrahljan; če ni, sprostite tlak
- Po potrebi lonec ohladite pod tekočo hladno vodo
Če je hrana preveč ali premalo kuhana
- Preverite čas kuhanja
- Preverite količino toplote, ki jo zagotavlja kuhalna plošča
- Preverite položaj regulatorja tlaka
- Preverite količino vode
Če je hrana zažgana na dnu lonca
- Lonec pustite nekaj ur v mlačni vodi
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev
Če se vklopi eden od varnostnih ventilov
- Izklopite vir toplote
- Ohladite lonec
- Odprite lonec
- Preverite in očistite vse ventile na pokrovu
Če so ročaji na loncu zrahljani
- Ponovno jih privijte z izvijačem 

Živilo 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
Korenček 20–25 15–20


