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Informacje na temat bezpieczeństwa pracy 
urządzenia.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje zanim 
rozpoczniesz korzystanie z urządzenia.
ź Nie dotykaj gorących części urządzenia, nie 

zamaczaj rąk w wodzie. Używaj do tego 
drewnianych łopatek.

ź Zanurzenie w wodzie przewodu, wtyczki lub całego 
urządzenia może spowodować porażenie prądem.

ź Zawsze używaj gniazdek z uziemieniem.
ź Odłącz urządzenie z prądu przed czyszczeniem         

i w czasie przechowywania. 
ź Poczekaj, aż urządzenie ostygnie przed 

czyszczeniem.
ź Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz 

pomieszczeń i pod nadzorem osób dorosłych.
ź Natychmiast odłącz urządzenie gdy zauważysz 

uszkodzenia przewodu zasilającego.
ź Zwróć uwagę by przewód zasilający nie był zbyt 

blisko źródła wysokiej temperatury (np. kuchenki)
ź Nie pozwól by przewód zasilający wisiał luźno         

w powietrzu.
ź Modyfikacje oraz wykorzystanie innych niż 

sugerowane w instrukcji dodatków mogą 
spowodować uszkodzenie lub porażenie prądem.

ź Nie przechowuj w pobliżu kuchenki lub innego 
źródła wysokiej temperatury, nie umieszczaj                
w kuchence mikrofalowej. 

Ważne informacje o użytkowaniu cyrkulatora.

ź Urządzenie można włączyć tylko gdy jest zanurzone 
w wodzie miedzy poziomem min i max.

ź Nie zanurzaj w wodzie innych elementów poza 
grzałką, gdy urządzenie zostanie zamoczone, 
natychmiast je odłącz od prądu i całkowicie wysusz.

ź Pamiętaj, że garnek rozgrzeje się po uruchomieniu, 
zabezpiecz powierzchnię, na której stoi przed 
wpływem wysokiej temperatury. Nie dotykaj wody, 
garnka ani urządzenia bez odpowiedniego 
zabezpieczenia.

ź Nie używaj przedłużaczy bez uziemienia.
ź Aby oszczędzić energię możesz zakryć częściowo 

garnek pokrywką, nie zakrywaj jednak nigdy 
cyrkulatora.



Instrukcja obsługi.

1. Napełnij pojemnik wodą, tak by poziom docelowy 
zawierał się między MIN i MAX na wskaźniku z przodu 
cyrkulatora. Pamiętaj, że po dołożeniu gotowanej 
potrawy poziom wody podniesie się. Podczas 
gotowania część wody wyparuje, więc poziom może 
się obniżyć. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy 
poziom wody spadnie poniżej 
minimum.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5s przycisk ON/OFF
Wyświetlacz pokaże: aktualny czas pracy (working 
time), nastawiony czas pracy (set time), aktualną 
temperaturę wody oraz ustawioną temperaturę wody 
(set temp). Naciśnięcie jednoczesne przycisków 
ON/OFF oraz SET przez 2s powoduje zmianę 

o otemperatury między C i F.

3. Naciśnij jednokrotnie przycisk SET by ustawić 
godzinę, ponowne naciśnięcie SET aktywuje nastawę 
minut. Ustawienie godzin i minut wykonuje się przez 
przesunięcie pokrętła regulacji pod wyświetlaczem.
Zatwierdzanie przyciskiem SET.

Po ustawieniu czasu pracy tym samym pokrętłem 
ustaw żądaną temperaturę.



Informacja.

oMaksymalna temperatura pracy to 95 C
Maksymalny czas pracy wynosi 59h:59m

4. Naciśnij jednokrotnie przycisk ON/OFF by włączyć 
cyrkulator. Gdy woda osiągnie żądaną temperaturę 
włóż gotowaną potrawę. Osiągnięcie żądanej 
temperatury sygnalizowanie będzie dźwiękiem.

5. Naciśnij przycisk SET przez 2s by potwierdzić 
włożenie potrawy do wody i rozpocząć odliczanie 
ustawionego czasu gotowania.

6. Gdy upłynie nastawiony czas gotowania urządzenie 
zasygnalizuje gotowość sygnałem dźwiękowym.

7. Naciśnij przycisk ON/OFF przez 5s by wyłączyć 
urządzenie.
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Rozwiązywanie problemów.

1. Cyrkulator nie włącza się.
ź Pamiętaj, że by włączyć cyrkulator należy 

przycisnąć przycisk ON/OFF przez 5s.
ź Sprawdź czy cyrkulator jest podłączony do 

gniazdka.
ź Sprawdź czy kabel zasilający nie jest 

uszkodzony. W przypadku uszkodzenia kabla 
zasilającego nie używaj cyrkulatora.

2. Na wyświetlaczu pojawia się błąd E05.
ź Bład informuje o zbyt niskim poziomie wody.
ź Wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF, 

uzupełnij wodę i włącz ponownie.

3. Na wyświetlaczu pojawia się błąd E02.
ź Bład informuje o uszkodzeniu termostatu.
ź Skontaktuj się z serwisem celem uzyskania 

dalszych informacji.

4. W przypadku pojawienia się problemu nie 
wymienionego powyżej odłącz urządzenie od prądu 
i skontaktuj się z serwisem celem uzyskania 
dalszych informacji.

Serwis cyrkulatora ELE-01
SUNEN Sp. z o.o., 
81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114.
telefon: 587171236
email: info@sunen.com

Gwarancja
Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną 
od daty zakupu. Gwarancja nie ogranicza i nie 
wyłącza uprawnień wynikających z niezgodności 
towaru z umową.
Instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji 
dostępne są do pobrania na stronie 
manuals.sunen.com.



Czyszczenie i konserwacja.

1. Odkamienianie

ź Odkamienianie powinno być przeprowadzone co     
15-30 użyć w zależności od twardości wody.

ź Napełnij pojemnik do poziomu MAX wodą                        
z dodatkiem sproszkowanego kwasku 
cytrynowego (5g kwasku na 1l wody). Możesz 
użyć innego środka do odkamieniania zgodnie           
z instrukcją producenta odkamieniacza.

oź Ustaw temperaturę na 70 C oraz czas na 20min.              
i włącz urządzenie.

ź Po zakończeniu cyklu wypłucz cyrkulator.

2. Czyszczenie należy wykonywać po każdym użyciu 
płucząc zanurzaną część cyrkulatora w bieżącej 
wodzie i susząc przed schowaniem.

Dane techniczne:
ź Model: ELE-01
ź Zasilanie: AC 230V, 60Hz
ź Moc: 1200W

Importer:

SUNEN Sp. z o.o., 
81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114.
telefon: 587171236
email: info@sunen.com

Instrukcja obsługi oraz warunki gwarancji dostępne 
są do pobrania na stronie manuals.sunen.com.
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