
                      NAVODILA ZA UPORABO 

                 VISOKOTLAČNI LONEC (EKONOM LONEC) „VITA“ 

                               

 
 
Korkmaz Vita so kompaktni visokotlačni lonci, ki kombinirajo moderen dizajn s preizkušeno 
kakovostjo, za kar so zaslužni moderni materiali in najnovejše tehnologije izdelave 
visokotlačnih loncev. 
KORKMAZ visokotlačni lonci Vita so izdelani iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla 18/10, ki 
zagotavlja popolne higienske pogoje kuhanja hrane. Lonec poseduje dva neodvisna ventila – 
operativni in varnostni ventil - ki med kuhanjem jamčita maksimalno zaščito in varnost. 
Trdno dno je izdelano iz trislojnega v sendvič prešanega jekla, ki ima izvrstno sposobnost 
vpijanja in oddajanja temperature, to pa pomeni velik prihranek v času kuhanja. Visokotlačni 
lonci KORKMAZ  so primerni tako za plinske, električne, steklo-keramične kakor tudi za 
indukcijske štedilnike.  
Med kuhanjem znaša delovni pritisk v notranjosti lonca 0.6. bara. 
Visokotlačni lonec in vse njegove dele pred prvo uporabo pomijte s toplo vodo in nekoliko 
sredstva za pomivanje. Lonec po pomivanju obrišite in posušite. 
 
 
POLNJENJE  
 
Lonec napolnite do maksimalno 1/2 celotne kapacitete lonca s hrano, ki med kuhanjem 
nabreka. 
Lonec napolnite do maksimalno 2/3  celotne kapacitete lonca z ostalom hranom, ki med 
kuhanejm ne nabreka, t.j. med kuhanjem ne spremeni svoje prostornine.  



Najmanjše dovoljeno polnjenje lonca znaša 1 dl. 
 
V VISOKOTLAČNEM LONCU NIKDAR NE KUHAJTE BREZ VODE! 
 
 
KUHANJE 
 
KADAR KUHATE, VEDNO IZBERITE ADEKVATNO POVRŠINO KUHALNE PLOŠČE OZ. 
PRIMEREN PLAMEN NA PLINSKEM ŠTEDILNIKU. 
 
1). Visokotlačni lonec je predviden zgolj za uporabo v gospodinjstvu.  Kakršna koli uporaba v druge 

namene ni dovoljena. Lonec mora biti izven dosega otrok in nepoučenih uporabnikov.   

 

2). Nikdar se ne dotikajte vročih delov lonca brez  zaščitnih rokavic. 

3). V visokotlačnem loncu je točka vrenja pod 120oC in utegne proizvesti veliko količino pare, vode, 

sirupa itd. 

4). Kuhanje jabolk, pšenice, stročnic  in podobno ni priporočlivo, saj  ta živila med kuhanjem 

proizvedejo peno, se drobijo in utegnejo zamašiti  varnostni ventil. 

5). Celoten lonec naj bo vedno čist in suh, še posebno to velja za varnostne dele. 

6). V lonec ne dajajte sode, ne pretiravajte s količino  olja in vina. 

7). Priporočljivo je kuhanje na stabilnem štedilniku.  V primeru, da uporabljate plinski štedilnik, bodte 

pozorni, da plamen ne sega preko/mimo dna lonca. Na električnom štedilniku mora biti premer 

grelne pločše manjši od premera lonca.  

8.) Visokotlačnega lonca ne uporabljajte za praženje ali pečenje brez maščobe. Tako boste preprečili 

poškodbe in podaljšali  življenjsko dobo lonca. 

9.) Previdno ravnajte z loncem, polnim vroče tekočine; previdno ga odložite na ravno površino. 

Potrebno se je izogniti  udarcem, padcem in nasilnemu potezanju delov lonca. 

10.) Med kuhanjem bodite obvezno oddaljeni od varnostne odprtine, saj utegne para pouzročiti 

opekline. 

11.) Regulatorja nikar ne prekrivajte! 

12.) Glede kuhanje hrane in vode bodite posebej pozorni, da volumen ne presega  2/3 celotne 

prostornine lonca,  za kuhanje riža, fižola ipd. napolnite maksimalno 1/3 volumna lonca. 

13.) Nikdar ne odpirajte lonca dokler je še pod pritiskom; lonca nikdar ne segrevajte če ta ni pravilno 

zaprt. 

14.) Soli, kisa, sladkorja ali vode v loncu ne zadržujte daljši čas. Po uporabi lonec operite in posušite. 

15.) Ba di  preprečili nezgode,  pred uporabo vedno preverite vse dele lonca in njihovo ispravnost. 



PRED ODPIRANJEM LONCA MORA POPUSTITI CELOTEN PRITISK V LONCU!! 
 
MED IZPUŠČANJEM PARE IN ODPIRANJEM VISOKOTLAČNEGA LONCA BODITE POSEBEJ 
PREVIDNI! ZA ODPIRANJE POKROVA NIKDAR NE UPORABLJAJTE SILE. 
 
VZDRŽEVANJE 
- Po vsaki uporabi lonec pomijte in posušite. Nikdar ne uporabljajte agresivnih sredstev za 
čiščenje, sredstev na osnovi peska, ostrih in trdih krtač za čiščenje. Če obstajajo ostanki 
hrane, katerih ni mogoče odstraniti, lonec čez noč pustite v vodi z nekaj sredstva za 
pomivanje. Naslednji dan poskusite lonec ponovno očistiti.  
- Lonec je primeren za pomivanje v stroju za pomivanje posode. Ne pa tudi pokrov!!! 
- V primeru, da se v notranjosti lonca pojavijo beli madeži, uporabite kis, sok limone ali 
sredstvo za čiščenje nerjavečega jekla. Beli madeži nimajo vpliva na funkcionalnost kuhanja 
in nisu škodljivi zdravju. Ne predstavljajao napake in loncu zaradi njih ne pripade reklamacija. 
- Kadar se lonec pregreva, je možno pojavljanje vijoličastih, rjavkastih lis na površini lonca. Te 
lise ne vplivajo na funkcionalnost kuhanja in niso škodljive zdravju. Ne predstavljajao napake 
in loncu zaradi njih ne pripade reklamacija. 
- Ne modificirajte varnostnih ventilov ali lonca samega. V potrebi po rezervnih delih vedno 
uporabjajte originalne rez. dele!  
 
VISOKOTLAČNI LONEC VEDNO POSPRAVITE/SHRANITE V ODPRTEM STANJU! 
 
 
VARNOSTNI NAPOTKI   

1. Pred prvo uporabo preberite navodila! 
2. Visikotlačnega lonca ne uporabljajte v druge namene razen izključno za kuhanje. 
3. Pred uporabo preverite varnostne ventile. 
4. Med kuhanjem bodite pozorni na vroče dele, da se ne bi opekli. 
5. Izognite se možnosti dotikanja otrok med kuhanjem. 
6. Živila napolnite maksimalno do 2/3 lonca, pri kuhanju živil, ki nabrekajo pa do ½ 

kapacitete lonca. Nikdar ne kuhajte brez vode. 
7. Nikdar ne vstavljajte živil, zavitih v tkanino, papir ali plastiko. Nikad ne luknjajte živil, 

ki nabrekajo, kakor naprimer meso s kožo, goveji jezik itd. 
8. Lonca ne odpirajte ne da bi predhodno popolnomao popustili pritisk in izpihali paro. 

Za odpiranje  nikdar ne uporbilajte sile.  
9. Lonca ne uporabljajte za pečenje v pečici. Lonca ne uporabljajte za praženje živil. 
10. Visokotlačnega lonca ne popravljajte sami. Za popravila vedno poiščite servis in 

vedno uporabite zgolj originalne rezervne7nadomestne dele.  
 
 

POZOR!  
 
Nepravilna uporaba ali vzdrževanje utegne povzročiti poškodbe! PROIZVOD IMA 2 LETI  
GARANCIJE 
 
TEŽAVE PRI UPORABI 
Če ne morete odpreti pokrova 

- Preverite, ali je pritisk popolnoma popuščen, ali je izšla vsa para . 



 Če na ventilu teče (izhaja) para. 
- Signal, da je pritisk previsok, zmanjšajte jakost grelne plošče. 

Če para izhaja izpod roba pokrova. (preverite, da ni pritiska) 
- Preverite, ali je pokrov dobro zaprt 
- Preverite, ali je nosilec pokrova dobro sedel 

Preverite, ali je pokrov nemara poškodovan 
- Preverite ali so ventili čisti 
- Preverite rob lonca, ali je nemara poškodovan in ali so ventili na svojem mestu 
- Če težava še dalje vztraja, kontaktirajte pooblaščeni servis. 

 
 
DIGITALNI TIMER 
 
Držite gumb „+“ 3 sekunde, timer se bo vklopil. 
S kratkim pritiskom gumba „+“ raste minutaža na timerju. 
 
Držite gumb „-“ 3 sekunde, timer se bo izklopil. 
S kratkim pritiskom gumba „-“ se minutaža na timerju niža. 
 
Jakost alarma : 80+/5db 
Regulacija timerja od : 00:00-99:00  
Baterija timerja: Latium CR 2032 
 

Regulacijski ventil pritiska za regulirano kuhanje. 

Ventil/regulator avtomatsko drži pritisk in temperaturo na željenih postavkah: 

Pozicija I : (60kPa) 

Pozicija II: (70kPa) 

Izpuščanje pare: pozicija izpuščanja pritiska in pare, pozicija za čiščenje ventila. 

 Varna količina pritiska do 1.1 bar (110kPa)(ventil se odpira in popušča pritisk), maksimalna 

dopuščena količina pritiska za ta visokotlačni  lonec: 2.0 bar/200kPa. 

 
 

Namirnica Pozicija 1 / min Pozicija 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 

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 



 
POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA 

Kadar voda v loncu dolgo ne zavre  

- Pojačajte vir toplote  

- Pojačajte vir toplote na maksimum 

Če med kuhanjem para ne dvigne ventila  

- To je povsem normalno v prvih minutah kuhanja 

- Preverite vir toplote , po potrebi pojačajte 

- Preverite , ali je v loncu dovolj tekočine 

- Preverite, ali je regulator pritiska nemara v položaju za izpuščanja pare 

- Preverite, ali je visokotlačni lonec dobro zaprt 

- Preverite ali morebiti obstajajo poškodbe 

Kadar pritisk / para ne izhaja skozi regulator 

- Postavite lonec pod tekočo mrzlo vodo, da bi znižali pritisk v loncu 

- Odprite visokotlačni lonec 

- Očistite varnostni ventil in ventil regulacije pritiska 

       Kadar se para pojavi pod robovi pokrova 

- Preverite, ali je pokrov dobro zaprt 

- Preverite, ali  je tesnilni obroč dobro sedel 

- Preverite stanje tesnilnega obroča 

- Preverite čistočo vseh delov pokrova 

- Preverite rob lonca, ali je nemara poškodovan 

Ne morete odpreti pokrova  

- Preverite, ali je varnostni ventil sproščen, če ni, popustite pritisk 

- Če je potrebno, ohladite lonec pod curkom mrzle vode 

Če je hrana prekuhana ali ni dovolj kuhana 

- Preverite čas kuhanja 

- Preverite količino toplote, ki jo oddaja grelna plošča 

- Preverite položaj regulatorja pritiska 

- Preverite količino vode 

Kadar je hrana zapečena na dno lonca 

- Pustite lonec v mlačni vodi, naj odstoji nekaj ur 

- Ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje 

Kadar se vklopi eden od varnostnih ventilov 

- Ugasnite vir toplote 

- Ohladite lonec 

- Odprite lonec 

- Preverite in očistite vse ventile na pokrovu 

Kadar so držaji na loncu zrahljani 

- S pomočjo izvijača držaje ponovno pritrdite  


