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1. PIEZAS Y COMPONENTES
Parts and components/Компоненти пристрою/

Teile und Komponenten/Parti e componenti/Peças e componentes
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ES

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta

2. Ventana del microondas

3. Eje giratorio

4. Aro giratorio

5. Plato giratorio

6. Panel de control

7. Placa de mica

8. Parrilla

EN

1. Door Safety Lock System

2. Oven Window

3. Rotating axis

4. Roller Ring

5. Glass Tray

6. Control Panel

7. Mica plate

8. Grill rack

UA

1. Система блокування дверей

2. Вікно духовки

3. Вісь, що обертається

4. Роликове кільце

5. Скляний піднос

6. Панель управління

7. Слюда пластина

8. Решітка Гриля

Guía de botones/Buttons guide/Керівництво кнопок/Leitfaden für 
Knöpfe/Guida dei tasti/Guia botões

Попкорн Повтор нагріву Комбі гриль

Печена картопля Годинник Приготування по 
вазі

Піцца Скидання налаштувань Розморозка по вазі

Напої Живлення Швидка розморозка

Заморожений обід Таймер Старт/стоп
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2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual 

para referencias futuras o nuevos usuarios.

• Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de 

clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.

• No lo utilice en el exterior.

• Este producto está diseñado para ser utilizado exclusivamente en el ámbito doméstico.

• Utilice este electrodoméstico únicamente para los propósitos descritos en el presente 

manual. No introduzca sustancias químicas corrosivas ni vapores en el electrodoméstico, 

no está diseñado para uso industrial o de laboratorio. 

• En caso de que la puerta o sus juntas estén dañadas, no ponga en funcionamiento el elec-

trodoméstico hasta que no esté reparado. 

• No ponga el microondas en funcionamiento cuando esté vacío.

• No ponga el microondas en funcionamiento si tiene un cable o enchufe defectuoso o si no 

funciona correctamente. En caso de mal funcionamiento o avería contacte con el Servicio 

de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

• Utilice utensilios aptos para su uso en el microondas. Asegúrese de que los utensilios no 

entren en contacto con las paredes internas del electrodoméstico durante su uso. 

• No utilice el interior del microondas con fines de almacenamiento. 

• No intente freír alimentos en el microondas. 

• Para evitar el riesgo de incendio, siga las siguientes indicaciones:

 - No cocine los alimentos de más.

 - Retire los precintos de alambre de las bolsas de papel o de plástico antes de colocar 

las bolsas en el microondas. 

 - No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados.

 - En caso de producirse humo o fuego en el interior, mantenga cerrada la puerta del 

electrodoméstico, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente. 

• No coloque comida ni utensilios calientes o congelados en el plato giratorio. 

• Tras su uso, el recipiente empleado podría estar muy caliente. Utilice guantes para evitar que-

maduras y daños.

• Durante el funcionamiento del microondas en modo Grill o modo Combinado  (1, 2 o 3), es pro-

bable que todas las partes del electrodoméstico cojan una temperatura elevada, incluidas la 

puerta y la parte superior del producto. Utilice guantes u otro tipo de protección. 

• Nunca utilice la parrilla durante la función de microondas.

• El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser 

usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.

• Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o men-

tales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han
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recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los 

riesgos que este implica.

• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una 

supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

• Este producto es un equipo ISM Grupo 2 Clase B. La definición de Grupo 2 contiene todo equipo 

ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genere y/o utilice energía de radiofrecuencia 

en forma de radiación electromagnética para el tratamiento material, y todo equipo de elec-

troerosión. El equipo de Clase B es un tipo de equipamiento adecuado para su uso en estableci-

mientos domésticos y en establecimientos directamente conectados con una red de suminis-

tro eléctrico de bajo voltaje que abastezca a edificios utilizados con fines domésticos.

ADVERTENCIA: cualquier servicio de mantenimiento o reparación que conlleve la retirada de 

alguna de las tapas o la exposición a los cables, deberá llevarse a cabo siempre por una per-

sona cualificada para ello.

ADVERTENCIA: es importante emplear materiales y recipientes compatibles para ser usados 

de forma segura en microondas. En la siguiente tabla puede ver qué materiales son aptos y 

cuáles no: 

Material del recipiente Grill Combi Microondas Advertencias 

Cerámica resistente al 
calor

Sí Sí Sí
Nunca utilice cerámica de-
corada con vidrio o ribetes. 

Plástico resistente al 
calor

No No Sí
Nunca lo caliente de forma 

prolongada.

Cristal resistente al 
calor

Sí Sí Sí

Plástico film No No Sí
No lo utilice para cocinar 

carne, las altas temperatu-
ras podrían dañarlo. 

Parrilla Sí Sí No

Recipiente de metal No No No
Las radiaciones del mi-

croondas no atraviesan el 
metal. 

Recipiente lacado No No No Poco resistente al calor. 

Bambú o papel No No No Poco resistente al calor.
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3. ANTES DE USAR
ADVERTENCIA: nunca intente quitar la placa de mica.

• Saque el producto de la caja. En caso de que el microondas lleve un plástico protector, quíteselo 

antes de empezar a utilizarlo. Asegúrese de que el producto no presenta ningún daño y en caso 

de detectar alguno, notifíquelo inmediatamente al Servicio de Asistencia Técnica.

• Coloque el producto en un lugar plano, estable y seco, lejos de cualquier material corrosivo, 

calor o humedad como por ejemplo agua o quemadores de gas. 

• El producto debe disponer de suficiente ventilación, por lo que se deberán respetar las 

siguientes distancias: 

 - De la parte trasera a la pared: 10 cm.

 - Del lateral a la pared: 5 cm.

 - Sobre la parte superior: 20 cm.

 - Del microondas al suelo: 85 cm. 

• El producto debe estar colocado a una distancia mínima de 5 metros de la televisión, radio o antena.

• Para evitar descargas eléctricas, el microondas se debe instalar de tal manera que el enchufe 

sea accesible y que garantice una toma de tierra efectiva en caso de fuga de corriente. 

• La puerta del microondas debe estar cerrada correctamente para iniciar su funcionamiento. 

• En caso de detectar restos de productos de la fabricación en el interior del producto o en las

resistencias, mantenga abierta la puerta del microondas para asegurar una buena ventilación. 

Es recomendable calentar un vaso de agua varias veces a alta temperatura. 

4. PANEL DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO
1) PITIDOS DURANTE LA CONFIGURACIÓN

 - 1 PITIDO: el microondas acepta la orden.

 - 2 PITIDOS: el microondas rechaza la orden.

2) TECLADO NUMÉRICO 

Las teclas de los números servirán para seleccionar el tipo de alimento, el tiempo de cocción y el 

nivel de potencia.

Tecla % de potencia Instrucción

Power 100 % P100 y P90: Alta potencia, 90 y 100 %. Perfecto para 
cocinar de forma rápida y eficiente.9 90 %

8 80 % P80 y P70: Potencia media-alta, 80 y 70 %. Perfecto para 
cocinar a una velocidad medio-alta.7 70 %
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6 60 % P60 y P50: Potencia media, 60 y 50 %. Perfecto para 
cocinar al vapor.5 50 %

4 40 % P40 y P30: Potencia media-baja, 40 y 30 % Perfecto para 
descongelar alimentos.3 30 %

2 20 % P20 y P10: Potencia baja, 20 y 10 %. Perfecto para man-
tener alimentos calientes.1 10 %

3) REAJUSTE (RESET) 

Pulse el botón de RESET para cancelar los ajustes anteriores. 

4) INICIAR/DETENER (START/STOP)

Pulse el botón de START/STOP para iniciar o detener el funcionamiento del

microondas. 

5) CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Cuando el microondas se encuentre en posición de “stand by”, pulse el

botón Clock.

2. Pulse las teclas de los números correspondientes para introducir la hora 

deseada. Se deben introducir, como mínimo, 3 números (1 para la hora,

2 para los minutos). 

3. Pulse el botón Clock de nuevo para confirmar la hora.

ADVERTENCIA: el reloj es de 24 horas. Tras ponerse en funcionamiento por primera vez o tras  re-

anudar el funcionamiento despues de haber sido interrumpido, la pantalla mostrará ENTER, CLOCK 

y TIME. Si no desea visualizar el tiempo o el reloj, pulse el botón Reset. Puede ver la hora en cual-

quier momento pulsando el botón CLOCK.

Ejemplo: ajustar la hora a las 12:30

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. 
Pulse Reset o espere 30 segundos.

:

2 Pulse las teclas “1”, “2”, “3”, “0”. 12:30
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Ejemplo: ajustar la hora a las 12:30

Pasos a seguir Pantalla

3 Pulse el botón Clock para confirmar.

6) CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

La función del temporizador se puede utilizar de forma independiente, incluso mientras el

microondas está en funcionamiento. 

1) Pulse el botón Timer.

2) Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. El temporizador se 

configura por minutos y segundos, de izquierda a derecha. El tiempo de cocción es programable 

hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos. 

Por ejemplo, para configurar:

a. 5 segundos: pulse la tecla 5.

b. 24 minutos, 5 segundos: pulse 2405.

3) Pulse el botón Start/Stop para confirmar.

ADVERTENCIA
 - La cuenta atrás del temporizador se podrá ver en la pantalla durante 3 segundos, pasado 

este tiempo, volverá a su estado inicial. 

 - Pulse Timer y luego pulse Reset para cancelar el temporizador durante la cuenta atrás. 

7) CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DE COCCIÓN Y EL NIVEL DE POTENCIA

A. Cocción en 1 fase

1) Desde la posición de inicio, pulse Power para seleccionar el nivel de potencia deseado.

2) Utilice las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción deseado. Si el tiempo de cocción 

es mayor a 1 minuto, introduzca tanto el número de minutos como el de segundos. 

Por ejemplo: pulse 2, 0, 0, 0 para configurar 20 minutos. 

3) Pulse el botón Start/Stop para iniciar el funcionamiento. 

Ejemplo: cocinar a 80 % de potencia durante 10 minutos.

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. 
Pulse Reset o espere 30 segundos.

:
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Ejemplo: cocinar a 80 % de potencia durante 10 minutos.

Pasos a seguir Pantalla

2 Pulse el botón Power de forma repetida hasta 
seleccionar el nivel de potencia deseado .

80P

3 Seleccione el tiempo de cocción pulsando “1”, “0”, 
“0”, “0”.

10:00

4 Pulse Start/Stop para iniciar el funcionamiento. La 
pantalla LED mostrará la cuenta atrás.

ADVERTENCIA:
 - El máximo tiempo de cocción programable es 99 minutos y 99 segundos. 

 - Se recomienda dar la vuelta o remover los alimentos al menos una vez durante el proceso. 

Pulse el botón Reset para reanudar el funcionamiento. 

 - En caso de retirar la comida antes de la hora preseleccionada, asegúrese de pulsar el botón 

Pause/Cancel una vez para cancelar el programa y evitar que el electrodoméstico se ponga 

en funcionamiento vacío y de forma automática al cerrar la puerta.

 - Tras operar a máxima potencia durante un determinado tiempo, el microondas bajará la 

potencia de forma automática con el fin de alargar la vida útil del electrodoméstico. 

B. Cocción en 2 fases

Algunas recetas requieren de varios pasos para conseguir el mejor resultado. Esta función te 

permite personalizar y combinar los procesos de cocción.

Ejemplo: cocinar alimentos a potencia 100, durante 3 minutos 
y luego grill durante 9 minutos. 

Pasos a seguir Pantalla

1 Selecciona modo microondas a 100 % de potencia 
durante 3 minutos.

1.1 La pantalla mostrará dos puntos, pulse Reset o 
espere 30 segundos.

1.2 Pulse el botón Power. 100P

2 Pulse ”3” “0”, “0” para configurar el tiempo de 
cocción.

3:00
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Ejemplo: cocinar alimentos a potencia 100, durante 3 minutos 
y luego grill durante 9 minutos. 

Pasos a seguir Pantalla

2.1 Función grill durante 9 minutos.

2.2 Pulse el botón Grill/Combi para seleccionar modo 
grill.

G

2.3 Pulse “9”, “0”, “0” para configurar el tiempo de 
cocción.

9:00

3 Pulse el botón Start/Stop para iniciar 
funcionamiento.

8) DESCONGELACIÓN RÁPIDA (SPEED DEFROST)

1) Desde la posición inicial o stand by, pulse el botón Speed Defrost.

2) Pulse las teclas numéricas correspondientes para introducir el tiempo de descongelación deseado.

3) Pulse el botón Start/Stop.

Ejemplo: para descongelar de forma rápida 0,2 kg de pollo,
 durante 2 minutos y 50 segundos

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. 
Pulse Reset o espere 30 segundos.

:

2 Pulse el botón Speed Defrost. :

3 Pulse “2”,”5”,”0” para configurar el tiempo de 
descongelación.

2:50

4 Pulse el botón Start/Stop para iniciar 
funcionamiento.

ADVERTENCIA:
 · Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse 

el botón Reset o abra la puerta para volver a la posición inicial.

 · Una vez finalizado el modo Speed Defrost, el microondas se puede programar para que inicie 

de forma seguida y automática:
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 - Cocción en 1 fase: antes de pulsar Start/Stop, pulse el botón Power para seleccionar el 

nivel de potencia e introduzca el tiempo de cocción. Luego, pulse Start/Stop de nuevo.

 - Cocción en 2 fases: antes de pulsar Start/Stop, seleccione programas de cocción.

9) COCCIÓN POR PESO (COOK BY WEIGHT)

El microondas cuenta con programas de cocción predeterminados para procesos simples.

Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática,   seleccionará el

tiempo de cocción y el nivel de potencia. 

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS “COOK BY WEIGHT”

Código Tipo de alimento Peso

1 Ternera 0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg

2 Cordero 0,1, 0,15, 0,2...2,9, 2,95, 3 kg

3 Cerdo 0,1, 0,15, 0,2...1,9, 1,95, 2 kg

Ejemplo: cocinar 1,2 kg de ternera

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. 
Pulse Reset o espere 30 segundos.

:

2 Pulse el botón Cook By Weight .

3 Seleccione el tipo de alimento pulsando la Tecla “1”. 0.

4 Seleccione el peso pulsando ”1” “2” “0”. 1.20

5
El microondas comenzará a funcionar y 

automáticamente se mostrará el tiempo de cocción 
en a pantalla.

34:24

Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que le dé la vuelta a los 
alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Start/Stop para reanudar el funcionamiento.

ADVERTENCIA: 
 - El peso debe especificarse en kilos (kg). 

 - Una vez pasado el tiempo programado, sonará una alarma y la pantalla mostrará END. Pulse 
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el botón Reset o abra la puerta para volver a la posición inicial.

 - Espere unos minutos antes de retirar los alimentos del interior del microondas. 

10) DESCONGELAR POR PESO (DEFROST BY WEIGHT)

Seleccione el peso y tipo de alimentos y el microondas, de forma automática, seleccionará el

tiempo de descongelación. 

Ejemplo: cocinar 1,15 kg de ternera

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. 
Pulse Reset o espere 30 segundos.

:

2 Pulse el botón Cook By Weight . 0.

3 Seleccione el peso del alimento a descongelar 
pulsando “1”, “1”, “5”.

1.15

4 Pulse Start/Stop para iniciar el funcionamiento. La 
pantalla LED mostrará la cuenta atrás.

Durante el proceso de cocción, sonará una alarma para recordarle que le dé la vuelta a los 
alimentos. Después de darle la vuelta, pulse Start/Stop para reanudar el funcionamiento.

 - Se recomienda voltear los alimentos durante el proceso de cocción con el fin de obtener un 

resultado uniforme. 

 - Por lo general, el proceso de descongelación necesitará más tiempo que el de cocción. 

 - Una vez el alimento se pueda cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede 

dar por terminado. 

 - Las radiaciones de microondas atraviesan alrededor de 4 cm de la mayoría de los alimentos. 

 - Los alimentos descongelados deberán ser consumidos lo antes posible. No se recomienda 

volver a meterlos en nevera ni congelador. 

 - El peso debe especificarse en kilos (kg), de 0,1 a 3 kg. 

11) GRILL Y COMBINACIÓN GRILL (GRILL AND GRILL COMBINATION)

G (Grill) Durante esta función sólo se activarán las resistencias. 
Perfecta para cocinar salchichas, alitas de pollo…

C.1 Combina: 30 % función microondas y 70 % función grill.
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C.2 Combina: 55 % función microondas y 45 % función grill.

Ejemplo: asar alimentos en el modo C.2 durante 10 minutos  

Pasos a seguir Pantalla

1 Tras encenderse, la pantalla mostrará 2 puntos. :

2 Pulse el botón Grill/Combi para 
seleccionar el modo.

C.2

3 Seleccione tiempo de cocción pulsando 
1”, “0”, “0”, “0”.

10:00

4 Pulse el botón Start/Stop para iniciar el 
funcionamiento.

ADVERTENCIA: durante el modo grill/combi, es probable que todas las partes del microondas 

cojan una temperature muy elevada. Tenga precaución al sacar cualquier utensilio o recipiente del 

interior del microondas. 

12) PROGRAMAS DE COCCIÓN RÁPIDA (QUICK COOK)

Estos programas te permiten cocinar o recalentar los alimentos de forma automática sin necesidad 

de introducir tiempo ni nivel de potencia. Seleccione uno de los 6 programas “QUICK COOK” que 

aparecen en el panel de control:

1. Palomitas (Popcorn)

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Popcorn y el microondas seleccionará automáticamente 

el tiempo de cocción.

2) Pulse Start/Stop.

ADVERTENCIA: para restablecer el tiempo de cocción de las palomitas, pulse el botón Popcorn 

2 veces consecutivas. En la pantalla aparecerá ENTER TIME. Utilice las teclas numéricas para 

introducir minutos y segundos y pulse Start/Stop de nuevo. Este tiempo de cocción se mantendrá 

por defecto para este programa hasta ser restablecido.  

2. Patata asada (Baked potato)

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Baked Potato.
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2) Introduzca el número de patatas pulsando las teclas del 1 al 4.

3) Pulse Start/Stop.

3. Pizza

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Pizza.

2) Pulse Start/Stop.

4. Bebidas (Beverage)

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Beverage.

2) Introduzca el número de vasos pulsando las teclas del 1 al 4.

3) Pulse Start/Stop.

5. Cena congelada (Frozen Dinner)

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Frozen Dinner.

2) Pulse 1 o 2 para indicar el número de platos.

3) Pulse Start/Stop.

6. Recalentar (Reheat)

1) Desde la posición de inicio, pulse el botón Reheat.

2) Pulse Start/Stop.

13. CONFIGURACIÓN DEL SEGURO PARA NIÑOS (CHILD LOCK)

Función que permite bloquear el panel de control con el fin de prevenir que los niños utilicen el 

electrodoméstico sin supervisión. 

1) Activar bloqueo: mantenga pulsado el botón PAUSE/CANCEL durante 3 segundos.

2) Desactivar bloqueo: mantenga pulsado el botón PAUSE/CANCEL durante 3 segundos.

5. CONSEJOS ÚTILES PARA COCINAR CON MICROONDAS
• Coloque los alimentos con cuidado: ponga las partes más gruesas de los alimentos hacia el 

borde del plato giratorio. Trate de evitar el solapamiento de alimentos. 

• Vigile el tiempo de cocción: comience por cocinar los alimentos durante el mínimo tiempo

posible y añada más tiempo según sea necesario. Calentar los alimentos en exceso puede

suponer la aparición de humo u ocasionar que se quemen. 

• Cubra los alimentos mientras se cocinan: al tapar los alimentos se evitan salpicaduras y se

cocinan de forma más uniforme. 

• Dé la vuelta o remueva los alimentos una vez durante el proceso de cocción.

• Respete el tiempo de precalentamiento: no exceda el tiempo especificado en la etiqueta de 

cada alimento.
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6. LIMPIEZA
ADVERTENCIA: tanto el producto como los restos de comida deben limpiarse de forma periódica.

• Desconecte el cable de la toma de corriente de la pared antes de iniciar la limpieza. No sumerja 

el producto en agua ni en ningún otro tipo de fluido durante la limpieza. 

• La falta de mantenimiento y de limpieza del producto puede ocasionar el deterioro de su

superficie y afectar a su vida útil. 

• No utilice nunca detergentes fuertes, gasolina, abrasivos en polvo o cepillos metálicos para

limpiar ninguna de las partes del electrodoméstico. 

• No quite la placa de mica. 

• Tras el uso prolongado del producto pueden aparecer olores fuertes en su interior. Para

deshacerse de estos olores siga alguno de los métodos siguientes: 

1. Coloque un vaso con varias rodajas de limón en el interior del microondas y caliéntelo a 

alta potencia durante 2 o 3 minutos.

2. Coloque un vaso de té rojo en el interior del microondas y caliéntelo a alta potencia. 

3. Coloque cáscaras de naranja en el interior del microondas y caliéntelas a alta potencia 

durante 1 minuto.

• Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las juntas, la puerta, las paredes interiores y el 

plato giratorio. 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: ProClean 6110 

Referencia: 01537

Potencia (Microondas): 800 W

Potencia (Grill): 1000 W

Voltaje y frecuencia: 230 V, 50 Hz

Capacidad: 23 L

Made in China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-

cos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto 

de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de 

forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, 

reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del 

contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si 

el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá 

extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. 
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Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electro-

domésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autori-

dades locales.

9. GARANTÍA Y SAT
Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se con-

serve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso 

adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expues-

to a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra

falta atribuible al consumidor.

• Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por 

el SAT oficial de Cecotec.

• Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legis-

lación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio

de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en 

contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono 

+34 96 321 07 28.
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2. SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual 

for future reference or new users.

• Make sure the contracted electrical power at your house corresponds to the one stated

on the products’s label and that the wall socket is fitted with an efficient ground contact.

• Do not use outdoors.

• This product is designed only for household use.

• Use this appliance only for intended purposes as described in this manual. Do not use corrosive 

chemicals or vapours in this appliance, it is not designed for industrial or laboratory use.

• If the door or door seals are damaged, the product must not be operated until it has been 

repaired by a competent person.

• Do not operate the oven when empty.

• Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not operating

properly. In case of fault or malfunction, contact the manufacturer or a qualified technician 

in order to avoid hazard. 

• Only use utensils that are suitable for microwave ovens. Make sure utensils do not touch

the interior walls during operation. 

• Do not use the microwave cavity for storage purposes.

• Do not attempt to deep-fry in this oven.

• In order to reduce fire risk:

 - Do not overcook food.

 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing them inside the microwave.

 - Do not heat liquids or other foods in sealed containers.

 - In case of smoke or fire inside the microwave, keep the product’s door closed, turn the 

product off and disconnect it from the power supply. 

• In order to prevent the glass tray from breaking, do not place hot foods, hot utensils, frozen 

foods or frozen utensils on it. 

• After operating, the container is likely to be very hot. Use gloves in order to avoid burns

and injuries.

• In Grill or Combination (1, 2, 3) mode, all oven parts will be very hot during and after

operation, including door and top part of the microwave. Remember to use handle, gloves 

or any other type of protection. 

• Never use grill rack during microwave function.

• The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by 

children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.

• This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as

they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a
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safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.  

• Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close

supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

• This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains 

all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy 

is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the

treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is suitable for 

domestic use and in establishments directly connected to a low voltage power supply

network, which supplies buildings used for domestic purpose. 

WARNING: Technical service and reparations that involve cover removals or exposure to 

cables must always be carried out by a competent, professional and qualified person. 

WARNING: It is important to use materials and containers which are suitable and safe for 

microwave cooking. The table below shows which materials are suitable and which are not: 

Material of container Grill Combi Microwave Notes 

Heat-resistant 
ceramic

Yes Yes Yes
Never use ceramics which are 
decorated with metal rim or 

glazed.

Heat-resistant plastic No No Yes
Cannot be used for long time 

microwave cooking.

Heat-resistant glass Yes Yes Yes

Plastic film No No Yes
It should not be used when 

cooking meat, high temperature 
might damage the film.

Grill rack Yes Yes No

Metal container No No No
Microwave cannot cook through 

metal. 

Lacquer No No No
Poor heat-resistance. Cannot 
be used for high-temperature 

cooking.

Bamboo wood and 
paper

No No No
Poor heat-resistance. Cannot 
be used for high-temperature 

cooking.
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3. BEFORE USE
WARNING: never remove the mica plate.

• Take the product out of its package. If the microwave has a protective film, tear it off before 

starting operation. Check carefully if there is any damage, and if there is, immediately notify

the Technical Support Service. 

• The product must be placed on a flat, stable and dry place and kept away from corrosive 

materials, heat and humidity, such as gas burners or water. 

• To ensure enough ventilation, minimum distances have to be kept:

 - From the back part to the wall: 10 cm.

 - From the side to the wall: 5 cm.

 - Free distance from the top surface: 20 cm.

 - From the microwave to the ground: 85 cm.

• The product must be placed, at least, at 5 m from the TV, Radio or antenna. 

• The product must be placed in such way that the plug is accessible, and must ensure an

effective grounding in case of leakage in order to avoid electric shocks. 

• The microwave door must be closed in order to operate. 

• In case there is any manufacturing rests in the microwave cavity or on the heating elements, 

leave the microwave open to ensure good ventilation. In such case, it is recommended to heat 

a glass of water at high power for several times. 

4. CONTROL PANEL AND OPERATION
1) BEEPS DURING MICROWAVE SETTING

 - ONE BEEP: Microwave accepts the entry.

 - TWO BEEPS: Microwave does not accept the entry, check and try again.

2) NUMBER PADS (0-9)

Number pads are used for selecting food kind, cooking time and power level.

Key % of power Microwave instruction

Power 100 % P100 and P90: High power, 100% and 90% microwave 
power. Perfect for quick and thorough cooking.9 90 %

8 80 % P80 and P70: Medium-High power, 80% and 70% mi-
crowave power. Perfect for medium express cooking.7 70 %
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6 60 % P60 and P50: Medium power, 60% and 50% microwave 
power. Perfect for steaming food.5 50 %

4 40 % P40 and P30: Medium-Low power, 40% and 30% 
microwave power. Perfect for defrosting food.3 30 %

2 20 % P20 and P10: Low power, 20% and 10% microwave 
power. Perfect for keeping food warm.1 10 %

3) RESET 

Press to clear all previous settings.

4) START/STOP 

Press to start or stop cooking.

5) SETTING CLOCK

1. On standby state, press Clock key.

2. Use number keys to enter the correct time. You must press at least three 

numbers to set the clock (one for hour and two for minutes). 

3.  Press Clock key again to confirm time.

NOTE: This is a 24-hour clock. When the microwave is first plugged in or when power resumes 

after a power interruption, the display panel will show ENTER, CLOCK, TIME. If you prefer not to 

have the clock displayed, press Reset key. You can check the clock time while cooking is in progress 

by pressing the Clock key.

Example: setting clock at 12:30

Steps Display

1
After powering up, display panel shows the colon 
sign, then press Reset button once or wait for 30 

seconds.
:

2 Press button “1”, “2”, “3”, “0”. 12:30

3 Press Clock button to confirm.
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6) SETTING TIMER

You can use the timer function independently, even while the microwave is operating.

1) Press Timer key.

2) Enter cooking time by pressing the number keys. Time is set in minutes and seconds, from left to 

right. The maximum cooking time is 99 minutes, 99 seconds. For example, to program:

a. 5 seconds: press 5.

b. 24 minutes, 5 seconds: press 2405.

3) Press Start/Stop key to confirm.

CAUTION
 - Time countdown can be seen in display for 3 seconds before it goes back to stand by position. 

 - Press Timer and then press Reset to cancel timer during countdown. 

7) SETTING COOKING TIME AND POWER LEVEL

A. One-stage cooking

1) On standby state or clock state, press Power button to select the desired power level.

2) Use the number keys to set cooking time. If the desired cooking time is more than 1 minute, enter 

numbers for both minutes and seconds. 

For example: to set 20 minutes, enter 2, 0, 0, 0.

3) Press Start/Stop to start cooking. 

Example: cooking at P80 for 10 minutes.

Steps Display

1 After powering up, display shows colon. Press 
Reset button once or wait for 30 secconds.

:

2 Press Power button repeatedly to select desired 
power level .

80P

3 Set cooking time by pressing number keys “1”, “0”, 
“0”, “0”.

10:00

4 Press Start/Stop button to start, LED will show 
countdown.
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CAUTION
 - Maximum cooking time is 99 minutes, 99 seconds.  

 - It is recommended to turn or stir food at least once during the process. Press Reset button 

once to resume operation. 

 - If food is removed before the pre-set time, make sure you press Reset once in order to stop 

operation and avoid the microwave from operating automatically and empty when closed. 

 - When operating at maximum power, the microwave will automatically lower power after a 

certain time in order to lengthen the appliance’s shelf life. 

B. Two-stage cooking

In order to obtain the best result, some recipes require of different steps. This function allows you 

to personalize and to combine your cooking processes. 

Example: cooking food at 100 P, for 3 minutes, then grilling for 9 minutes. 

Steps Display

1 Select 100 P microwave for 3 minutes.

1.1 After powering up, display shows colon, press 
Reset once or wait for 30 seconds.

1.2 Press Power button once. 100P

2 Press”3” “0”, “0” to set cooking time. 3:00

2.1 Grill for 9 minutes.

2.2 Press Grill/combi button to select grill mode. G

2.3 Press “9”, “0”, “0” to set cooking time. 9:00

3 Start operation by pressing Start/Stop button.

8. SETTING “SPEED DEFROST”

1) On standby state or clock state, press Speed Defrost key.

2) Enter desired defrosting time by pressing the correct number keys. 

3) Press Start/Stop key.
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Example: speed defrost 0.2 kg of poultry for 2 minutes, 50 seconds

Steps Display

1 After powering up, display shows colon, press 
Reset once or wait for 30 seconds.

:

2 Press Speed Defrost key. :

3 Press “2”,”5”,”0” to set defrost time. 2:50

4 Press Start/Stop button to start, LED will show 
countdown.

CAUTION:
 · Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and display will show END. Press Reset

button or open door to return to stand by state.

 · After setting Speed Defrost, the microwave can be programmed to switch automatically to:

 - One-stage cooking: before pressing Start/Stop key, press power key to set power level

and enter time. Then press Start/Stop key.

 - 2-stage cooking program: before pressing Start/Stop key, enter two-stage cooking programs.

8. SETTING “COOK BY WEIGHT”

The microwave has default cooking programs for simple operations. Set food weight and type and 

the microwave will  automatically set cooking time and power level.

“COOK BY WEIGHT” CODE DESCRIPTIONS

Code Type Weight range

1 Beef 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 kg

2 Mutton 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 kg

3 Pork 0,1, 0,15, 0,2…1,9, 1,95, 2 kg
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Example: cooking 1.2 kg of beef

Steps Display

1 After powering up, display shows colon, press 
Reset once or wait for 30 seconds.

:

2 Press Cook By Weight button once.

3 Select the food kind by entering code “1”. 0.

4 Set food weight by pressing number ”1” “2” “0”. 1.20

5 The microwave starts cooking and time will appear 
automatically.

34:24

During cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food, 
after turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.

CAUTION: 
 - Weight must be specified in kg.

 - Once preset time is over, 4 alarm beeps will sound and display will show END. Press Reset 

button or open door to return to stand by state.

 - Please, wait a few minutes before removing food from inside. 

10. SETTING “DEFROST BY WEIGHT”

Set food weight and type and the microwave will automatically set defrosting time.

Example: defrosting 1.15 kg of beef

Steps Display

1 After powering up, display shows colon, press 
Reset once or wait for 30 seconds.

:

2 Press Defrost By weight button. 0.

3 Set defrosting weight by pressing numbers 
“1”, “1”, “5”.

1.15

4 Press Start/Stop button to start, LED will show 
countdown.
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Example: defrosting 1.15 kg of beef

Steps Display

During cooking process, two beeps will sound in order to remind you to turn over the food, 
after turning over the food, press Start/Stop to resume cooking.

 - It is highly recommended to turn over food during operation on order to obtain uniform effect.

 - Usually defrosting will need longer time than cooking food.

 - If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.

 - Microwave radiation penetrates around 4 cm into most foods.

 - Defrosted food should be used as soon as possible, it is not recommended to freeze or put 

back in the fridge again. 

 - Weight must be set in kg, from 0.1 to 3.0 kg.

11) GRILL AND GRILL COMBINATION)

G (Grill) Only heating elements will be energized during operation. 
Perfect for cooking sausages, pork, chicken wings…

C.1 Combines 30% microwave operation and 70% grill operation.

C.2 Combines 55% microwave operation and 45% grill operation.

Example: grilling food on C.2 mode for 10 minutes 

Steps Display

1 After powering up, LED display panel shows colon. :

2 Press Grill/Combi button to select grill mode. C.2

3 Set cooking time by pressing “1”, “0”, “0”, “0”. 10:00

4 Press Start/Stop once to start operation.

CAUTION: During grill/combi mode, all microwave parts, including rack and cooking containers, 

may become very hot. Use caution when removing any item from the microwave.
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12. ABOUT “QUICK COOK” PROGRAMS

On the control panel, choose between 6 “QUICK COOK” programs which allow you to cook or reheat 

food automatically without entering power level or time. These include:

1. Popcorn

1) In standby or clock state, press Popcorn key which automatically sets the cooking time of

microwave popcorn.

2) Press Start/Stop key.

CAUTION: To reset Popcorn time: tap Popcorn key twice. ENTER TIME appears in display. Press 

number keys to enter minutes and seconds. Press Start/Stop key. This new cooking time will 

remain whenever you press the Popcorn key until you reset it.

2. Baked potato

1) In standby or clock state, press Baked Potato key once. 

2) Enter number of potatoes by pressing number keys from 1 to 4.

3) Press Start/Stop key.

3. Pizza

1) In standby or clock state, press Pizza key once.

2) Press Start/Stop key.

4. Beverage

1) On standby or clock state, press Beverage key once.

2) Enter number of cups by pressing number from 1 to 4.

3) Press Start/Stop key.

5. Frozen Dinner

1) In standby or clock state, press Frozen Dinner key once. 

2) Press 1 or 2 to select 1 or 2 dishes.

3) Press Start/Stop key.

6. Reheat

1) On standby or clock state, press Reheat key.

2) Press Start/Stop key.
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13. SETTING CHILD LOCK

Security system that blocks control panel to ensure small children do not use the appliance without 

supervision. How to use it:

1) Activate lock: hold Reset button for 3 seconds.

2) Cancel lock: hold Reset button for 3 seconds.

5. COOKING TIPS
• Food arrangement: place the thickest food parts towards the edge of the glass tray. If possible, 

do not overlap food.

• Watch cooking time: cook for the shortest amount of time at first, and add more minutes in 

case it is necessary. Over-cooking may result in smoke and burns.

• Cover food while cooking: covering the food you are going to cook avoids spattering and allows 

a more even cooking. 

• Flip or stir food once during the cooking process.

• Respect pre-heating time. Pre-heating time specified on the food’s label must not be exceeded.

6. CLEANING
WARNING: The product must be cleaned and any food deposits must be removed regularly.

• Remove the power cord from the wall socket before cleaning. Do not immerse the product in 

water or any other fluid during cleaning.

• Failure to maintain the product in clean conditions could lead to surface deterioration and

could adversely affect the product’s shelf life, resulting in possible hazard. 

• Never use strong detergents, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part

of the product.

• Do not remove the mica plate

• When the microwave has been used for a long time, some strong odours may arise from inside. 

In order to get rid of them, follow the steps below:

1. Place several lemon slices in a cup and heat them at high power for 2 or 3 minutes.

2. Place a cup of red tea inside the microwaves and heat it at high power.

3. Place orange peels inside the microwaves and heat it at high power for 1 minute.

• Use a dampened soft cloth to clean enclosures, door, interior walls and the glass tray. 

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model: ProClean 6110

Product reference:  01537

Rated Microwave power output: 800 W

Rated Grill power output: 1000 W

Voltage and frequency: 230 V, 50 Hz
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Capacity: 23 L

Made in China | Designed in España

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment 

(WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with 

the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in 

order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact 

on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation to dispose 

of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be 

removed from the appliance and disposed of appropriately. Consumers must contact their local 

authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or 

their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY
This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of 

purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper 

use, as explained in this instruction manual. 

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten,

exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault 

attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the

official Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. 

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on 

current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to

contact Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.
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2. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте цю інструкції перед використанням приладу. Збережіть цю інструкцію 

для використання в майбутньому або для нових користувачів.

• Переконайтеся, що напруга мережі відповідає значенню, надрукованому на табличці 
приладу і що розетка заземлена.

• Заборонено використовувати на вулиці
• Цей пристрій призначений тільки для домашнього використання.
• Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не 

використовуйте їдкі хімічні речовини або пари в цьому приладі, він не призначений для 
промислового або лабораторного використання.

• Якщо двері або ущільнення дверей пошкоджені, пристрій не можна експлуатувати, поки 
він не буде відремонтованим компетентною особою.

• Не користуйтеся порожньою мікрохвильовкою.
• Ніколи не використовуйте пристрій, якщо у нього пошкоджений шнур або вилка або він 

не працює належним чином. У разі несправності зверніться до виробника або 
кваліфікованого фахівця, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

• Використовуйте посуд, який підходить для мікрохвильових печей. Переконайтеся, що 
посуд не торкається внутрішніх стінок пристрою під час роботи.

• Не використовуйте внутрішню частину мікрохвильовки для зберігання.
• Заборонено смажити у фритюрі в цій духовці.
• Для зниження ризику загоряння:

- Не переварюйте їжу.
- Видаліть дроти з паперових або пластикових пакетів, перш ніж розміщати їх у 
мікрохвильову піч.
- Не нагрівайте рідини або інші продукти в закритих ємностях.
- У разі диму або пожежі всередині мікрохвильової печі, залиште дверцята пристрою 
закритими, вимкніть пристрій і від'єднайте його від джерела живлення.

• Щоб не розбити скляний піддон, не встановлюйте на нього гарячі продукти, гарячий 
посуд, заморожені продукти або заморожений посуд.

• Після роботи контейнер може бути дуже гарячим. Використовуйте термостійкі 
рукавички, щоб уникнути опіків і травм.

• У режимі Гриль або Комбі (1, 2, 3) всі частини пристрою будуть дуже гарячими під час і 
після роботи, включаючи дверцята і верхню частину мікрохвильової печі. Користуйтеся 
рукавичками або будь-яким іншим типом захисту.

• Не використовуйте решітку гриля під час використання мікрохвильових функцій
• Пристрій не призначений для використання дітьми віком до 8 років, діти старше 8 років, 

можуть використовувати пристрій якщо вони знаходяться під постійним наглядом 
дорослих.

• Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими 
фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду 
та знань, якщо їм за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо 
безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. 

• Слідкуйте за маленькими дітьми, щоб вони не гралися з приладом. Необхідно пильне 
спостереження за дітьми, коли діти користуються пристроєм або, пристрій працює 
поряд з ними.
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• Цей пристрій є обладнанням групи 2 класу ISM. Визначення групи 2, яке включає все 

обладнання ISM (промислове, наукове та медичне), в якому радіочастотна енергія 

навмисно генерується і / або використовується в формі електромагнітного 

випромінювання для обробки матеріалів, а також обладнання для іскрових ерозії. 

Обладнання класу B підходить для побутового використання і в установах, 

безпосередньо підключених до низьковольтної електромережі, яка постачає будівлі, 

що використовуються для побутових цілей.

УВАГА : Технічне обслуговування та ремонт, які включають зняття кришки або втручання в 

кабель живлення, завжди повинні виконуватися компетентним, професійним і 

кваліфікованим персоналом. 

УВАГА: важливо використовувати матеріали і ємності, які підходять і безпечні для 

приготування в мікрохвильовій печі. У таблиці нижче показано, які матеріали підходять, а 

які ні:

Матеріал контейнера Grill Combi Micro-ondes Примечание

Термостійка 
кераміка

Так Так Так
Ніколи не використовуйте 
кераміку, яка декорована 

металічним обідком и 
малюнком

Термостійкий 
пластик

Ні Ні Так
Не підходить для довгого 

приготування в 
мікрохвильовій печі

Термостійке скло
Так Так Так

Пластикова плівка Ні Ні Так
Не можна використовувати 
коли готується м’ясо, так як 
висока температура може 

пошкодити плівку

Решітка грилю Так Так Ні

Металічний 
контейнер Ні Ні Ні

Мікрохвилі не можуть 
пройти крізь метал
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Емальований посуд Ні Ні Ні

Низька термостійкість. 
Заборонено використовувати 
для приготування на високій 
температурі

Бамбуковий і 
паперовий посуд Ні Ні Ні

Низька термостійкість. 
Заборонено використовувати 
для приготування на високій 
температурі

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
УВАГА: ніколи не знімайте слюдяну пластинку.

• Дістаньте пристрій з упаковки. Якщо в мікрохвильовій печі є захисна плівка, відірвіть її 

перед початком роботи. Уважно перевірте, чи є пошкодження, і, якщо є, негайно 

повідомте про це в Службу технічної підтримки.

• Пристрій потрібно розмістити на рівному, стійкому і сухому місці, далеко від 

агресивних матеріалів, тепла і вологи, таких як газові пальники або вода.

• Для забезпечення достатньої вентиляції необхідно дотримуватися таких мінімальних 

відстаней:
- від задньої частини до стіни: 10 см.

- з обох сторін до стіни: 5 см.

- вільна відстань від верхньої поверхні: 20 см.

- від мікрохвильовки до підлоги: 85 см.

• Пристрій повинен бути розміщеним, в крайній мірі, на відстані 5 м від телевізора, 
радіо або антени.

• Пристрій повинен бути розміщеним таким чином, щоб до вилки був відкритий 
доступ, також необхідно забезпечити заземлення, щоб уникнути ураження 
електричним струмом.

• Для роботи мікрохвильової печі двері повинні бути зачиненими.
• Якщо в порожнині мікрохвильової печі або на нагрівальних елементах залишилися 

будь-які виробничі залишки, залиште мікрохвильову піч відкритою на деякий час 
для провітрювання. Також, рекомендується кілька разів нагріти склянку води на 
великій потужності.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
1. Звукові сигнали під час підключення

- один звуковий сигнал - мікрохвильова піч прийняла сигнал

- подвійний звуковий сигнал: мікрохвильова піч не прийняла сигнал, спробуйте ще раз

2.Нумеровані кнопки

Цифрові кнопки використовуються для вибору виду продуктів, часу приготування та рівня 

потужності.
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Значення % Потужності Інструкція з експлуатації

потужності 100 % P100 і P90: висока потужність, 100% і 90% 
потужності мікрохвильовки. Ідеально для швидкого 

приготвування9 90 %

8 80 % P80 і  P70: Середньо-висока потужність, 80% і 
70% потужності мікрохвильовки. Ідеально 

для середньо-швидкого приготування7 70 %

6 60 % P60 і P50: Середня потужність, 60% і 50% 
потужності мікрохвильовки. Ідеально для 

приготування на пару5 50 %

4 40 % P40 і  P30: Середньо-низька потужність, 40% і 
30% потужності мікрохвильовки. Ідеально для 

розморозки їжі.3 30 %

2 20 % P20 і  P10: Низька потужність, 20% і 10% 
потужності мікрохвильовки. Ідеально 

для пвдтримки теплоти їжі1 10 %

3) Скидання налаштувань

Натисніть, щоб очистити всі попередні налаштування.

4)  START / STOP (Старт/стоп)

Натисніть, щоб включити мікрохвильову піч або зупинити її роботу.

5) Встановлення правильного часу на годиннику.

1. У режимі очікування натисніть кнопку Годинник.
2. За допомогою цифрових клавіш введіть правильний час. Ви повинні 
натиснути як мінімум три цифри, щоб встановити годинник (одну для 
годин і два значення для хвилин).
3. Натисніть кнопку «Годинник» ще раз, щоб підтвердити час.

ПРИМІТКА: Це 24-годинний час. При першому підключенні мікрохвильової печі або при 

відновленні подачі електроживлення після переривання живлення на дисплеї відобразиться 

ENTER, CLOCK, TIME. Якщо ви віддаєте перевагу, щоб годинник не відображався, натисніть 

клавішу скидання. Ви можете перевірити час на годиннику під час приготування, 

натиснувши кнопку Годинник.
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Приклад: встановлюємо годинник на 12:30

Кроки Дисплей

1
Після включення живлення на дисплеї відображається 
знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання один 

раз або зачекайте 30 секунд.
:

2 Натісніть кнопки “1”, “2”, “3”, “0”. 12:30

3 Натісніть кнопку Годинник для підтвердження

6) Встановлення ТАЙМЕРА

Ви можете використовувати функцію таймера незалежно, навіть коли мікрохвильова піч 

працює.

1) Натисніть кнопку таймера.

2) Введіть час приготування за допомогою кнопок із клавіші. Час задається в хвилинах і 

секундах зліва направо. Максимальний час приготування становить 99 хвилин 99 секунд. 

Наприклад, для програмування:

а. 5 секунд: натисніть 5.
б. 24 хвилини, 5 секунд: натисніть 2405.
3) Натисніть кнопку Старт / Стоп для підтвердження.

УВАГА

- Зворотний відлік часу відображається на дисплеї протягом 3 секунд, після чого він 
повертається в режим очікування.
- Натисніть Таймер, а потім натисніть Скидання, щоб скасувати відлік часу.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ І РІВНЯ ПОТУЖНОСТІ
А. Приготування в один крок

1) У режимі очікування або в режимі годинника натисніть кнопку живлення, щоб вибрати 
потрібний рівень потужності.
2) Якщо бажаний час приготування перевищує 1 хвилину, введіть цифри для хвилин і 
секунд за допомогою цифрових клавіш
Наприклад: щоб встановити 20 хвилин, введіть 2, 0, 0, 0.
3) Натисніть Старт / Стоп, щоб почати приготування.
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Приклад: встановлюємо на Р80 на 10 хвилин

Кроки Дисплей

1
Після включення живлення на дисплеї відображається 
знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання один 

раз або зачекайте 30 секунд.
:

2
Натисніть кнопку живлення кілька разів для 

вибору потрібної потужності. 80P

3 Встановіть час приготування натискаючи кнопки  
“1”, “0”,“0”, “0”. 10:00

4
Натисніть кнопку Старт / Стоп для запуску роботи, 

РК дисплей почне зворотний відлік.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : 
- Максимально програмований час приготування становить 99 хвилин і 99 секунд.
-  Під час процесу рекомендується перевертати або розмішувати їжу хоча б
один раз. Натисніть кнопку «Скидання», щоб відновити роботу.
-  Якщо ви забираєте їжу раніше запланованого часу, обов'язково натисніть
кнопку «Пауза / Скасувати» один раз, щоб скасувати програму і не допустити 
автоматичного включення пристрою порожнім при закритті дверцята.
-  Після роботи на максимальній потужності протягом певного періоду часу 
мікрохвильова піч автоматично знижує потужність, щоб продовжити термін
служби приладу
- Если вы убираете еду раньше запланированного времени, обязательно нажмите 

- В. Приготування в два кроки
Для досягнення найкращих результатів, деякі рецепти потребують різних етапах. Ця 
функція дає вам можливість персоналізувати і комбінувати процеси готування.

Приклад: готуємо їжу на  Р100 на 3 хвилини і на грилі на 9 хвилин 

Кроки Дисплей

1 Виберіть 100Р мікрохвиль на 3 хвилини

1.1
Після включення живлення на дисплеї 

відображається знак двокрапки, потім натисніть 
кнопку скидання один раз або зачекайте 30 секунд.

1.2 Натисніть кнопку живлення один раз 100P
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Приклад: готуємо їжу на  Р100 на 3 хвилини і на грилі на 9 хвилин

Кроки Дисплей

2
Встановіть час приготування 

натискаючи кнопки  “3”, “0”,“0” 
3:00

2.1 Гриль на 9 хвилин

2.2 Натисніть кнопку Гриль / Комбі для 
вибору режиму Гриль

G

2.3
Встановіть час приготування 

натискаючи кнопки   “9”, “0”,“0” 
9:00

3
Натисніть кнопку Старт / Стоп для запуску 
роботи, РК дисплей почне зворотний відлік

8. Функція швидке розморожування 1). У режимі очікування або в режимі 
годинника натисніть кнопку Speed Defrost (швидке розморожування).

2) Введіть бажаний час розморожування, натискаючи потрібні цифри 3) 
Натисніть кнопку Старт / Стоп

Приклад: розморожуємо 0.2 кг домашньої птиці 2 хвилини 50 с.

Кроки Дисплей

1
Після включення живлення на дисплеї відображається 

знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання 
один раз або зачекайте 30 секунд.

:

2 Натисніть кнопку швидкого розморожування :

3 Встановіть час розморожування натискаючи 
кнопки  “2”, “5”,“0”  ,

2:50

4 Натисніть кнопку Старт / Стоп для запуску 
роботи, ЖК дисплей почне зворотний 

відлік.

УВАГА:
· Після закінчення заданого часу прозвучать 4 звукові сигнали і на дисплеї 

відобразиться END (Кінець). Натисніть кнопку скидання або відкрийте 

двері, щоб повернутися в режим очікування.
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· Після налаштування Швидкої розморозки, мікрохвильова піч може бути 

запрограмована на автоматичне перемикання на:

- Одноступінчасте приготування: перед натисканням кнопки «Старт / Стоп» натисніть 

кнопку живлення, щоб вибрати рівень потужності, і введіть час. Потім натисніть кнопку 

Старт / Стоп.

- Двоступенева програма готування: перед натисканням кнопки Старт / Стоп введіть 

двоступеневу програму приготування.

8. Функція «Готування по вазі»

Мікрохвильова піч оснащена встановленими простими програмами. Встановіть вагу їжі 

і її тип і пристрій автоматично встановить час і потужність приготування.

Готування по вазу, розшифровка кодів

Код Тип Крок значення ваги

1 Яловичина 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 кг.

2 Баранина 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 кг.

3 Свинина 0,1, 0,15, 0,2…1,9, 1,95, 2 кг.

Приклад: готуємо 1.2 кг яловичини 

Кроки Дисплей

1
Після включення живлення на дисплеї відображається 
знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання один 

раз або зачекайте 30 секунд
:

2 Натисніть кнопку приготування за вагою один раз

3 Виберіть тип їжі, натискаючи цифру «1»
0.

4 Встановіть вагу натискаючи цифри ”1” “2” “0”. 1.20

5
Мікрохвильова піч почне готувати, а на 

екрані автоматично з'явиться час 
приготування

34:24
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Приклад: готуємо 1.2 кг яловичини

Кроки Дисплей

Під час приготування будуть звучати подвійні звукові сигнали, що нагадують вам про 
необхідність перевернути їжу. Після того як ви переверне їжу, потрібно натиснути на 

кнопку Старт / стоп 1 раз щоб продовжилося приготування.

Увага : 

- Вага повинна бути вказана в кг.

- Після закінчення заданого часу прозвучать 4 звукові сигнали і на дисплеї відобразиться 

END. Натисніть кнопку Скидання або відкрийте двері, щоб повернутися в режим 

очікування.

- Будь ласка, зачекайте кілька хвилин, перш ніж виймати їжу з мікрохвильовки.

10. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ ПО ВАЗІ

Приклад: розморожуємо  1.15 кг яловичини 

Кроки Дисплей

1
Після включення живлення на дисплеї відображається 
знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання один 

раз або зачекайте 30 секунд
:

2 Натисніть кнопку Розморожування за вагою 0.

3 Встановіть вагу розморожувати продукти 
натискаючи цифри “1”, “1”, “5”.

1.15

4 Натисніть кнопку Старт / Стоп для запуску 
роботи, ЖК дисплей почне зворотний відлік.

Під час приготування будуть звучати подвійні звукові сигнали, що нагадують вам про 
необхідність перевернути їжу. Після того як ви переверне їжу, потрібно натиснути на кнопку 

Старт / стоп 1 раз щоб продовжилося приготування.

-  Наполегливо рекомендуємо перевертати їжу під час приготування, щоб вона 
готувалася рівномірно з усіх боків.

- Зазвичай для розморожування потрібно більше часу, ніж для приготування їжі.
- Якщо їжу можна розрізати ножем, процес розморожування можна вважати 

завершеним.
- Мікрохвильове випромінювання проникає на глибину в 4 см більшості продуктів 

харчування.
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-  Розморожену їжу слід використовувати якомога швидше, не рекомендується 

заморожувати її або ставити назад в холодильник.

- Вага повинна бути встановлена в кг, від 0,1 до 3,0 кг.

11. Гриль і комбі гриль

G (Гриль)
Тільки нагрівальні елементи будуть під напругою під час 

роботи. Ідеально підходить для приготування ковбас, 
свинини, курячих крилець.

C.1 Поєднує 30% роботи мікрохвильової печі і 70% роботи гриля.

C.2 Поєднує 55% роботи мікрохвильової печі і 45% роботи гриля.

Приклад: готуємо на грилі на С.2 режимі 10 хвилин

Кроки Дисплей

1 Після включення живлення на дисплеї відображається 
знак двокрапки, потім натисніть кнопку скидання один 
раз або зачекайте 30 секунд

:

2 Натисніть кнопку Гриль / комбі для вибору режиму гриля C.2

3
Встановіть час приготування натискаючи цифри “1”, 

“0”, “0”“0”. 10:00

4
Натисніть кнопку Старт / Стоп для запуску роботи, 

ЖК дисплей почне зворотний відлік.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У режимі гриль / комбі всі компоненти мікрохвильової печі, включаючи 

підставку і ємності для приготування їжі, можуть сильно нагріватися. Будьте обережні при 

діставанні будь-якого предмета з мікрохвильової печі.

12. Програми «швидкого приготування»

На панелі керування виберіть одну з 6 програм «Швидкого приготування», які дозволяють 

автоматично готувати або розігрівати їжу без введення рівня потужності або часу. До них 

відносяться:

1.Попкорн
1) У режимі очікування або годинника натисніть кнопку Попкорн, яка автоматично 

встановлює час приготування попкорна в мікрохвильовій печі.
2) Натисніть кнопку Старт / Стоп.
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УВАГА : для скидання часу приготування попкорна: двічі натисніть клавішу «Попкорн». На дисплеї 
з'явиться ENTER TIME. Натисніть цифри для введення хвилин і секунд. Натисніть кнопку Старт / 
Стоп. Це новий час приготування буде встановлюватися щоразу, коли ви натискаєте кнопку 
Попкорн, поки знову не скинете її.

2. Запечена картопля

1) У режимі очікування або в режимі годинника натисніть клавішу 
«Запечена картопля» один раз.
2) Введіть кількість картоплі за допомогою кнопок із клавіші від 1 до 4.
3) Натисніть кнопку Старт / Стоп.

3. Піца

1) У режимі очікування або в режимі годинника один раз натисніть клавішу «Піца».
2) Натисніть кнопку Старт / Стоп.

4. Напій

1) У режимі очікування або в режимі годинника натисніть клавішу «Напій» один раз.
2) Введіть кількість чашок, натискаючи цифри від 1 до 4.
3) Натисніть кнопку Старт / Стоп.

5. Заморожена вечеря

1) У режимі очікування або в режимі годинника один раз натисніть клавішу замороженої 
вечері.
2) Натисніть 1 або 2, щоб вибрати 1 або 2 страви.
3) Натисніть кнопку Старт / Стоп.

6. Розігрівання

1) У режимі очікування або в режимі годинника натисніть кнопку «Розігрівання».
2) Натисніть кнопку Старт / Стоп.

13. Встановлення замку від дітей

Система безпеки, яка блокує панель управління, щоб маленькі діти не могли 

користуватися приладом без нагляду дорослих. Як її використовувати:

1) Активувати блокування: натисніть клавішу скидання протягом 3 секунд.
2) Розблокування: утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд.

6. ПОРАДИ ПО ПРИГОТУВАННЮ ЇЖІ
• Розташування їжі: помістіть самі товсті частини їжі ближче до краю скляного піддона. 

Якщо можливо, не перекривайте їжу.
• Слідкуйте за часом приготування: намагайтеся встановлювати мінімальний час 

приготування, якщо їжа не зварилася або не нагрілася додайте більше часу. Занадто 
довгий час може призвести до займання та опіків.
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• Накривайте їжу під час приготування щоб уникнути розбризкування, а також 

накривання допомагає рівномірно готувати їжу.

• Перевертайте або перемішуйте їжу один раз під час приготування.

• Дотримуйтесь часу попереднього нагрівання. Час попереднього нагрівання, 

вказаний на етикетці їжі, не потрібно перевищувати.

7. ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ
УВАГА:  Пристрій необхідно регулярно чистити і видаляти від залишків їжі.

• Перед очищенням витягніть шнур живлення з розетки. Не занурюйте
• пристрій у воду або будь-яку іншу рідину під час очищення.
• Недотримання умов утримання продукту в чистоті може привести до пошкодження 

поверхні і може негативно вплинути на термін придатності пристрою.
• Ніколи не використовуйте сильні миючі засоби, бензин, абразивний порошок або 

металеву щітку для очищення будь-яких деталей пристрою.
• Не знімайте слюдяну пластинку.
• Коли мікрохвильова піч використовувалася протягом тривалого часу, всередині можуть 

залишитися деякі сильні запахи. Щоб позбутися від них, виконайте одну з таких дій:

1. Помістіть кілька скибочок лимона в чашку і нагрівайте їх на великій потужності 

протягом 2 або 3 хвилин.

2. Помістіть чашку червоного чаю в мікрохвильовій печі і нагрійте її на великій 

потужності протягом 2 або 3 хвилин.

3. Помістіть апельсинові кірки всередині печі і нагрійте їх на великій потужності 

протягом 1 хвилини.

• Використовуйте вологу м'яку тканину для очищення корпусу, дверей, внутрішніх стін і 

скляного піддона.

7. ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: ProClean 6110

Код продукту: 01537

Живлення: 230V, 50/60 Hz

Номінальна напруга мікрохвильової печі: 800Вт

Номінальна напруга гриля: 1000Вт

Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії 
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8. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ

Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного 

обладнання (WEEE) встановлює, що старі побутові електроприлади не можна 

викидати разом зі звичайними несортованими муніципальними відходами. 
 Старі прилади мають бути зібрані окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку 
матеріалів, що містяться в них, а також мінімізувати вплив на здоров'я людини і 
навколишнє середовище. Перекреслений символ «кошик для сміття» на виробі нагадує 
вам про ваш обов'язок правильно утилізувати прилад. Якщо пристрій має вбудовану 
батарею або використовує акумулятори, їх слід вилучити з приладу і утилізувати 
відповідним чином. Користувачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або 
роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старих 
приладів і/або їх батарей. 

9. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ГАРАНТІЯ
На даний продукт надається гарантія протягом 2 років з дати покупки, за умови надання 
документа, що підтверджує покупку, знаходження продукту в відмінному фізичному 
стані і правильному користуванні, як описано в цьому посібнику з експлуатації. 

Гарантія не поширюється на наступні ситуації:

• Продукт використовувався в цілях, відмінних від призначених для нього, 

використовувався неправильно, піддавався падінню, впливу вологи, зануренню в рідкі 

або корозійні речовини, а також іншим несправностям, пов'язаних з впливом покупця. 

• Продукт був розібраний, модифікований або відремонтований особами, не 

уповноваженими офіційною службою технічної підтримки Cecotec. 

• Несправності, що виникають в результаті зносу його витратних або запасних 

частин через постійне використання.

• Гарантійне обслуговування покриває всі виробничі дефекти вашого пристрою 

протягом 2 років, відповідно до чинного законодавства, за винятком витратних 

деталей. У разі неправильного використання гарантія не поширюється. Якщо в будь-

який момент ви виявите будь-які проблеми з вашим продуктом або у вас виникнуть 

будь-які сумніви, звертайтеся в Офіційний сервісний центр Cecotec.

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245
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CONSEJOS DE USO

• ADVERTENCIAS: 

 - Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el microondas no debe ponerse 

en funcionamiento hasta que haya sido reparado por una persona competente.

 - La cubierta proporciona protección contra la exposición a la energía microondas, rea-

lizar operaciones de mantenimiento o reparación que impliquen la retirada de esta 

cubierta es peligroso para cualquiera que no sea una persona competente.

 - Los alimentos no deben calentarse en recipientes sellados porque son susceptibles 

de explotar.

• Este aparato está destinado para ser usado en entornos domésticos o similares, tales como:

 - Áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo.

 - Clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales.

 - Preparar el desayuno en alojamientos turísticos.

• Debe dejarse un espacio libre por encima de la superficie del microondas de una altura 

mínima de 5 cm.

• Utilice únicamente utensilios que sean adecuados para el uso en hornos microondas.

• Cuando se calientan alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el microondas 

para evitar el riesgo de ignición.

• El horno microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. Realizar el 

secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas, ropa 

húmeda y artículos similares puede entrañar riesgo de heridas, ignición o fuego.

• Si el microondas emitiera humo, pare o desenchufe el aparato y mantenga la puerta 

cerrada para extinguirlo.

• El calentamiento de bebidas en el microondas puede dar lugar a cocción en ebullición, 

por lo que deben tomarse precauciones durante la manipulación del recipiente.

• El contenido de los biberones y de los tarros de alimentos de bebés debe ser removido o 

agitado y debe verificarse la temperatura antes de consumirlo para evitar quemaduras.

• Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no deben calentarse en el horno 

microondas porque podrían explotar, incluso después de que el calentamiento del mi-

croondas haya terminado.

• El microondas debe limpiarse regularmente para retirar todos los restos de alimentos.

• Realizar el mantenimiento y la limpieza del microondas de forma incorrecta podría 

ocasionar el deterioro de su superficie, afectar negativamente a la vida del aparato y 

conducir a una situación peligrosa.

• El aparato no debe limpiarse con vapor.

• Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la coc-

ción por microondas. Este requisito no es aplicable si el fabricante especifica un tamaño 
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y una forma de recipientes metálicos adaptados a la cocción por microondas.

• En los aparatos fijos y encastrados usados a una altura igual o superior a 900 mm por 

encima del suelo y con platos giratorios amovibles hay que tener cuidado de que el plato 

giratorio no se desplace cuando se retiran los recipientes del aparato. Esto no es aplica-

ble para aparatos con una puerta de bisagras inferior horizontal.

• El horno microondas está diseñado para colocarse sobre un mueble o encimera. Debe 

poder ponerse en funcionamiento con cualquier puerta del mueble abierta.

TIPS ON USE

• WARNING: 

 - If the door or door seals are damaged, the product must not be operated until it has 

been repaired by a competent person.

 - The appliance’s cover provides protection against microwave energy exposition. Any 

reparation or maintenance that involves this cover’s removal could be dangerous for 

a non-competent person. 

 - Food should not be heated in sealed containers, as these could explode. 

• This appliance is intended to be used in home environments or similar, such as:

 - Staff personal kitchens in shops, offices and other workplaces.

 - Hotels, motels and other residential places, for guests. 

 - Tourist accommodations, for making breakfast. 

• A minimum free space of 5 cm must be left over the top surface of the microwave. 

• Only use utensils that are suitable for microwaves. 

• When food is heated in plastic or paper containers, watch the microwave in order to 

avoid ignition hazard.

• The microwave oven is designed for heating drinks and food. Drying foods, clothes, 

pillows, shoes, sponges and similar items could cause injury, ignition or fire risk.

• If smoke is observed from inside the microwave, stop or unplug the appliance and keep 

its door closed until smoke disappears. 

• Heating up drinks in the microwave could lead to cooking by ebullition, therefore pre-

caution must be taken during container handling. 

• Baby bottles and food pots must be shaken or stirred, and temperature must be checked 

before being consumed in order to avoid burnt.

• Eggs with shell or whole boiled eggs shall not be heated in the microwave as they could 

explode, even after the heating process. 

• The microwave must be cleaned regularly in order to remove every food waste.

• Improper microwave maintenance or cleaning could lead to surface deterioration, affect 
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to the product’s shelf life and create hazardous situations.

• The appliance must not be cleaned with steam. 

• Metallic containers for food or drinks are not suitable for microwave heating. This 

requirement does not apply if the manufacturer has specified size and shape of metallic 

containers which are adapted for microwave heating. 

• Caution must be taken with fixed and built-in appliances, which are used at 900 mm 

above ground or more and have removable rotary plates, so that the rotary plate does 

not fall when the container is removed from the inside. This instruction does not apply 

to appliances with horizontal low-hinged doors. 

• The microwave is designed to be placed on furniture or a countertop. The appliance 

must be able to operate with any open part of the furniture where it is placed. 

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• ВНИМАНИЕ : 
- Если дверь или уплотнения двери повреждены, устройством нельзя 

пользоваться, пока оно не будет отремонтировано компетентным лицом.
- Крышка устройства обеспечивает защиту от воздействия микроволновой 

энергии. Любой ремонт или техническое обслуживание, которое включает в 
себя снятие этой крышки, может быть опасным для некомпетентного человека.

- Еду нельзя разогревать в запечатанных контейнерах, поскольку они могут
взорваться.

• Это устройство предназначено для использования в домашних условиях или 

аналогичных, таких как:

- Espaces de cuisine pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres lieux de

- Персоналом личных кухонь в магазинах, офисах и других рабочих местах.

- Гостиницах, мотелях и других жилых помещениях, для гостей.

- Туристами, для приготовления завтрака.

• Необходимо оставлять минимум 5 см свободного пространства над верхней 

поверхностью микроволновой печи.

• Используйте только те приборы, которые подходят для микроволновых печей.

• Во время нагрева продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах, 

следите за микроволновой печью, чтобы избежать опасности возгорания.

• Микроволновая печь предназначена для подогрева напитков и продуктов 

питания. Сушка продуктов, одежды, подушек, обуви, губок и подобных 

предметов может привести к травме, возгоранию или пожару.
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• Если внутри микроволновой печи наблюдается дым, выключите или отключите 

прибор от сети и держите его дверцу закрытой, пока дым не исчезнет.

• Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к его кипению, 

поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с емкостью.

• Детские бутылочки и кастрюли с продуктами необходимо встряхивать или 

перемешивать, чтобы избежать ожогов, обязательно необходимо проверять 

температуру напитка перед употреблением.

• Яйца со скорлупой или вареные яйца нельзя нагревать в микроволновой печи, 

так как они могут взорваться даже после окончания нагрева.

• Микроволновую печь необходимо регулярно очищать от пищевых остатков.

• Неправильное обслуживание или чистка микроволновой печи может привести к 

повреждению ее поверхности, повлиять на срок годности устройства и повлечь 

за собой опасные ситуации.

• Устройство нельзя чистить паром.

• Металлические контейнеры для еды или напитков не подходят для 

микроволнового нагрева. Это требование не применяется, если производитель 

предоставляет и указывает размеры и форму металлических контейнеров, 

которые приспособлены для микроволнового нагрева.

• Следует соблюдать осторожность при использовании стационарных и 

встроенных приборов, которые используются на высоте 900 мм над уровнем 

земли и имеют съемные поворотные пластины, чтобы поворотная пластина не 

падала при извлечении контейнера из печи. Эта инструкция не распространяется 

на технику с горизонтальными распашными дверцами.

• Микроволновая печь предназначена для установки на мебель или столешницу. 

Прибор должен быть в состоянии работать на любой открытой части мебели, где 

он находится.
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1. Система блокировки дверей

2. Окно духовки

3. Вращающаяся ось

4. Роликовое кольцо

5. Стеклянный поднос

6. Панель управления

7. Слюдяная пластинка

8. Решетка Гриля



Попкорн Повтор нагрева Комби гриль

Печеный картофель Часы Приготовление по 
весу

Пицца Сброс Разморозка по весу

Напитки Питание Быстрая разморозка

Замороженный обед Таймер Старт/стоп
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием прибора. Сохраните эту 

инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей. 
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной 

табличке прибора и что розетка заземлена.
• Запрещено использовать на улице
• Данное устройство предназначено только для домашнего использования. 
• Используйте это устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. 

Не используйте едкие химические вещества или пары в этом приборе, он не 
предназначен для промышленного или лабораторного использования.

• Если дверь или уплотнения двери повреждены, устройство нельзя эксплуатировать, 
пока оно не будет отремонтировано компетентным лицом.

• Не пользуйтесь пустой микроволновкой.
• Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден шнур или вилка или он работает 

неправильно. В случае неисправности или повреждений обратитесь к производителю 
или квалифицированному специалисту во избежание опасности поражения 
электрическим током.

• Используйте посуду, подходящую для микроволновых печей. Убедитесь, что посуда не 
касается внутренних стенок устройства во время работы.

• Не используйте внутреннюю часть микроволновки для хранения.
• Запрещено жарить во фритюре в этой духовке.
• Для снижения риска возгорания:

- Не переваривайте еду.
- Удалите проволоку из бумажных или пластиковых пакетов, прежде чем помещать 
их в микроволновую печь
- Не нагревайте жидкости или другие продукты в закрытых емкостях.
- В случае дыма или пожара внутри микроволновой печи, держите дверцу 
устройства закрытой, выключите устройство и отсоедините его от источника 
питания.

• Чтобы не разбить стеклянный поддон, не ставьте на него горячие продукты, горячую 
посуду, замороженные продукты или замороженную посуду.

• После работы контейнер может быть очень горячим. Используйте термостойкую 
рукавичку, чтобы избежать ожогов и травм.

• В режиме Гриль или Комби(1, 2, 3) все части устройства будут очень горячими во время 
и после работы, включая дверцу и верхнюю часть микроволновой печи. Не забудьте 
использовать ручку, перчатки или любой другой тип защиты.

• Не используйте решетку гриля во время использования микроволновых функций
•  Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети 

старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным 
наблюдением взрослых.

• Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а 
также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение 
или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и 
пользователь понимает все риски использования. 
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• Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с прибором. Необходимо 

пристальное наблюдение за детьми, когда дети пользуются устройством или, 

устройство работает рядом с ними.

• Данное устройство является оборудованием группы 2 класса ISM. Определение группы 

2, которое включает все оборудование ISM (промышленное, научное и медицинское), в 

котором радиочастотная энергия преднамеренно генерируется и / или используется в 

форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также 

оборудования для искровой эрозии. Оборудование класса B подходит для бытового 

использования и в учреждениях, непосредственно подключенных к низковольтной 

электросети, которая снабжает здания, используемые для бытовых целей.

ВНИМАНИЕ : Техническое обслуживание и ремонт, которые включают снятие крышки или 

воздействие на кабель, всегда должны выполняться компетентным, профессиональным и 

квалифицированным персоналом. 

ВНИМАНИЕ: важно использовать материалы и емкости, которые подходят и безопасны для 

приготовления в микроволновой печи. В таблице ниже показано, какие материалы 

подходят, а какие нет:

Материал контейнера Grill Combi Micro-ondes Примечание

Термоустойчивая 
керамика

Да Да Да
Никогда не используйте 

керамику которая 
декорирована металлическими 

ободком и рисунком

Термоустойчивый 
пластик

Нет Нет Да
Не подходит для длительного 

приготовления в 
микроволновой печи

Термоустойчивое 
стекло

Да Да Да

Пластиковая пленка Нет Нет Да
Нельзя использовать когда 

готовиться мясо, так как 
высокая температура 

может повредить пленку.

Решетка гриля Да Да Нет

Металлический 
контейнер Нет Нет Нет

Микроволны не могут 
пройти сквозь металл
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Эмалированная посуда Нет Нет Нет

Низкая термоустойчивость. 
Запрещено использовать для 
готовки на высокой 
температуре

Бамбуковая и бумажная 
посуда Нет Нет Нет

Низкая термоустойчивость. 
Запрещено использовать для 
готовки на высокой 
температуре

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВНИМАНИЕ : никогда не удаляйте слюдяную пластинку!

• Достаньте устройство из упаковки. Если в микроволновой печи есть защитная пленка, 

       оторвите ее перед началом работы. Внимательно проверьте, есть ли повреждения, и, 

       если есть, немедленно сообщите об этом в Службу технической поддержки.

• Устройство нужно разместить на ровном, устойчивом и сухом месте, вдали от 

       агрессивных материалов, тепла и влаги, таких как газовые горелки или вода.

• Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо соблюдать следующие 

        минимальные расстояния:

- от задней части до стены: 10 см.

- со обеих сторон до стены: 5 см.

- свободное расстояние от верхней поверхности: 20 см.

- от микроволновки до пола: 85 см.
• Устройство должно быть размещено, по крайней мере, на расстоянии 5 м от телевизора, 

 радио или антенны.
• Устройство должно быть размещено таким образом, чтобы к вилке был открыт доступ, 

 также необходимо обеспечить заземление во избежание поражения электрическим
 током.

• Для работы микроволновой печи дверь должна быть закрыта.
• Если в микроволновой полости или на нагревательных элементах остались какие-либо

 производственные остатки, оставьте микроволновую печь открытой на некоторое 
 время для проветривания. Также, рекомендуется несколько раз нагреть стакан воды на 
 большой мощности.

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1) ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ВО ВРЕМЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- один звуковой сигнал – микроволновая печь приняла сигнал

- двойной звуковой сигнал: микроволновая печь не приняла сигнал, попробуйте еще раз

2) НУМЕРОВАННЫЕ КНОПКИ

Нумерованные кнопки используются для выбора вида продуктов, времени приготовления и 

уровня мощности. 
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Значение % мощности Инструкция к использованию

Мощность 100 % P100 и P90: высока мощность, 100% и 90% мощности 
микроволновки. Идеально для быстрой и 

тщательной готовки9 90 %

8 80 % P80 и  P70: Средне высокая мощность, 80% и 
70% мощности микроволновки. Идеально для 

средне быстрой готовки7 70 %

6 60 % P60 и P50: Средняя мощность, 60% и 50% мощности 
микроволновки. Идеально для приготовления на 

пару5 50 %

4 40 % P40 и  P30: Средне низкая мощность, 40% и 30% 
мощности микроволновки. Идеально для 

разморозки еды.3 30 %

2 20 % P20 и  P10: Низкая мощность, 20% и 10% 
мощности микроволновки. Идеально для 

поддержания тепла еды1 10 %

3) СБРОС

Нажмите, чтобы очистить все предыдущие настройки.

4)  START / STOP

AНажмите, чтобы включить микроволновую печь или остановить ее 

работу.

5)  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЧАСАХ

1) 1. В режиме ожидания нажмите кнопку Часы.
2) 2. Используйте цифровые клавиши для ввода правильного времени. 
Вы должны нажать как минимум три цифры, чтобы установить часы 
(одну для значения часов и два значения для минут).
3) 3. Нажмите кнопку «Часы» еще раз, чтобы подтвердить время

ПРИМЕЧАНИЕ: Это 24-часовые часы. При первом подключении микроволновой печи или 

при возобновлении подачи электропитания после прерывания питания на дисплее 

отобразится ENTER, CLOCK, TIME. Если вы предпочитаете, чтобы часы не отображались, 

нажмите клавишу сброса. Вы можете проверить время на часах во время приготовления, 

нажав кнопку Часы.
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Пример: устанавливаем часы на 12:30

Шаги Дисплей

1
После включения питания на дисплее отображается 

знак двоеточия, затем нажмите кнопку сброса один раз 
или подождите 30 секунд.

:

2 Нажмите кнопки “1”, “2”, “3”, “0”. 12:30

3 Нажмите кнопку Часы для подтверждения

6) УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Вы можете использовать функцию таймера независимо, даже когда микроволновая печь 

работает. 

1) 1) Нажмите кнопку таймера.

2) 2) Введите время приготовления, нажимая цифровые клавиши. Время задается в минутах

и секундах слева направо. Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99

секунд. Например, для программирования:

а. 5 секунд: нажмите 5.
б. 24 минуты, 5 секунд: нажмите 2405.

3) Нажмите кнопку Старт / Стоп для подтверждения.

ВНИМАНИЕ

- Обратный отсчет времени отображается на дисплее в течение 3 секунд, после чего он 

возвращается в режим ожидания.

- Нажмите Таймер, а затем нажмите Сброс, чтобы отменить отсчет времени.

7) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УРОВНЯ МОЩНОСТИ

A. Приготовление в один шаг

1) 1) В режиме ожидания или в режиме часов нажмите кнопку питания, чтобы выбрать 
нужный уровень мощности.
2) 2) Используйте цифровые клавиши для установки времени приготовления. Если 
желаемое время приготовления превышает 1 минуту, введите цифры для минут и секунд. 
Например: чтобы установить 20 минут, введите 2, 0, 0, 0.
3) Нажмите Старт / Стоп, чтобы начать приготовление.
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Пример: устанавливаем на Р80 на 10 минут

Шаги Дисплей

1
После включения питания на дисплее 

отображается знак двоеточия, затем нажмите 
кнопку сброса один раз или подождите 30 секунд

:

2
Нажмите кнопку питания несколько раз для 

выбора нужной мощности 80P

3 Установите время приготовления нажимая кнопки  
“1”, “0”,“0”, “0”. 10:00

4
Нажмите кнопку Старт/Стоп для 

запуска работы, ЖК дисплей начнет обратный отсчет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : 
 - Максимальное программируемое время приготовления составляет 99 минут и 99 секунд. 

 - Во время процесса рекомендуется переворачивать или размешивать пищу хотя бы 

один раз. Нажмите кнопку «Сброс», чтобы возобновить работу. 

 - Если вы убираете еду раньше запланированного времени, обязательно нажмите 
кнопку «Пауза / Отмена» один раз, чтобы отменить программу и не допустить 
автоматического включения устройства пустым при закрытии дверцы.

 - После работы на максимальной мощности в течение определенного периода времени 
микроволновая печь автоматически понижает мощность, чтобы продлить срок 
службы прибора.

В. Приготовление в два шага

Для достижения лучших результатов, некоторые рецепты нуждаются в разных шагах. 

Данная функция дает вам возможность персонализировать и комбинировать процессы 

готовки.

Пример: готовим еду на  Р100 на 3 минуты и на гриль на 9 минут 

Шаги Écran

1 Выберите 100Р микроволн на 3 минуты

1.1
После включения питания на дисплее отображается 
знак двоеточия, затем нажмите кнопку сброса один 

раз или подождите 30 секунд. 

1.2 Нажмите кнопку питания один раз 100P
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Пример: готовим еду на  Р100 на 3 минуты и на гриль на 9 минут

Шаги Дисплей

2 Установите время приготовления 
нажимая кнопку “3”, “0”,“0”   

3:00

2.1 Гриль на 9 минут

2.2 Нажмите кнопку Гриль/Комби для 
выбора режима Гриль

G

2.3 Установите время приготовления 
нажимая кнопки  “9”, “0”,“0”

9:00

3
Нажмите кнопку Старт/Стоп для запуска 

работы, ЖК дисплей начнет обратный отсчет

8)  Функция быстрая разморозка

 1). В режиме ожидания или в режиме часов нажмите кнопку Speed Defrost(быстрая 
разморозка).
2) Введите желаемое время размораживания, нажимая нужные цифры
3) Нажмите кнопку Старт / Стоп

Пример: размораживаем 0.2 кг домашней птицы 2 минуты 50 
секунд 

Шаги Дисплей

1
После включения питания на дисплее 

отображается знак двоеточия, затем нажмите 
кнопку сброса один раз или подождите 30 секунд 

:

2 Нажмите кнопку быстрой разморозки :

3 Установите время разморозки 
нажимая кнопки  “2”, “5”,“0”  ,

2:50

4 Нажмите кнопку Старт/Стоп для запуска 
работы, ЖК дисплей начнет обратный отсчет

ВНИМАНИЕ :
· По истечении заданного времени прозвучат 4 звуковых сигнала и на дисплее 

отобразится END (Конец). Нажмите кнопку сброса или откройте дверь, чтобы 

вернуться в режим ожидания.
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· После настройки Быстрая разморозка, микроволновая печь может быть 

запрограммирована на автоматическое переключение на:

- Одноступенчатое приготовление: перед нажатием кнопки «Старт / Стоп» нажмите 

кнопку питания, чтобы выбрать уровень мощности, и введите время. Затем нажмите 

кнопку Старт / Стоп.

- Двухступенчатая программа готовки: перед нажатием кнопки Старт / Стоп введите 

двухступенчатые программы готовки.

9) Функция «Готовка по весу»

Микроволновая печь оснащена предустановленными простыми программами. Установите 

вес еды и ее тип и устройство автоматически установит время и мощность приготовления.

Готовка по весу, расшифровка кодов

Код Тип Шаг значений веса

1 Говядина 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 кг.

2 Баранина 0,1, 0,15, 0,2…2,9, 2,95, 3 кг.

3 Свинина 0,1, 0,15, 0,2…1,9, 1,95, 2 кг.

Пример: готовим 1.2 кг говядины

Шаги Дисплей

1
После включения питания на дисплее 

отображается знак двоеточия, затем нажмите 
кнопку сброса один раз или подождите 30 секунд

:

2 Нажмите кнопку готовка по весу один раз

3 Выберите тип еды, нажимая цифру «1»
0.

4 Установите вес нажимая цифры ”1” “2” “0”. 1.20

5
Микроволновая печь начнет готовить, а на 

экране автоматически появится время 
приготовления. 

34:24
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Exemple : cuisiner 1, 2 kg de veau

Étapes à suivre Écran

Во время приготовления будут звучать двойные звуковые сигналы, напоминающие вам 
о необходимости перевернуть еду. После того как вы перевернете еду, нужно нажать на 

кнопку Старт/стоп 1 раз чтобы продолжилось приготовление.

Внимание : 
- Вес должен быть указан в кг.

- По истечении заданного времени прозвучат 4 звуковых сигнала и на дисплее 

отобразится END. Нажмите кнопку Сброс или откройте дверь, чтобы вернуться в режим 

ожидания.

- Пожалуйста, подождите несколько минут, прежде чем вынимать пищу из

микроволновки.

10) Функция РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Пример: размораживаем  1.15 кг говядины

Шаги Дисплей

1
После включения питания на дисплее 

отображается знак двоеточия, затем нажмите 
кнопку сброса один раз или подождите 30 секунд

:

2 Нажмите кнопку Разморозка по весу 0.

3 Установите вес размораживаемых продуктов 
нажимая цифры “1”, “1”, “5”.

1.15

4 Нажмите кнопку Старт/Стоп для запуска 
работы, ЖК дисплей начнет обратный отсчет.

Во время приготовления будут звучать двойные звуковые сигналы, напоминающие вам 
о необходимости перевернуть еду. После того как вы перевернете еду, нужно нажать на 

кнопку Старт/стоп 1 раз чтобы продолжилось приготовление.

- Настоятельно рекомендуется переворачивать еду во время приготовления, чтобы она 
готовилась равномерно со всех сторон.

- Обычно для размораживания требуется больше времени, чем для приготовления пищи.
- Если пищу можно разрезать ножом, процесс размораживания можно считать 

завершенным.

01537_ProClean 6110_Manual_PE.indd   39 24/4/18   9:08



60 PROCLEAN 6110

- Микроволновое излучение проникает на глубину в 4 см большинства продуктов 

питания.

- Размороженную пищу следует использовать как можно скорее, не рекомендуется 

замораживать ее или ставить обратно в холодильник.

- Вес должен быть установлен в кг, от 0,1 до 3,0 кг.

11) Гриль и комбинация гриля

G (Гриль)
Только нагревательные элементы будут под напряжением 
во время работы. Идеально подходит для приготовления 

колбас, свинины, куриных крылышек

C.1 Сочетает 30% работы микроволновой печи и 70% работы гриля.

C.2 Сочетает 55% работы микроволновой печи и 45% работы гриля.

Пример: готовим на гриле на С.2 режиме 10 минут

Шаги Дисплей

1 После включения питания на дисплее отображается знак 
двоеточия, затем нажмите кнопку сброса один раз или 
подождите 30 секунд

:

2 Нажмите кнопку Гриль/комби для выбора режима гриля C.2

3
Установите время приготовления нажимая цифры “1”, 

“0”, “0”“0”. 10:00

4
Нажмите кнопку Старт/Стоп для запуска работы, ЖК 

дисплей начнет обратный отсчет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В режиме гриль/комби все компоненты микроволновой печи, включая 

подставку и емкости для приготовления пищи, могут сильно нагреваться. Будьте 

осторожны при извлечении любого предмета из микроволновой печи. 

12) ПРОГРАММЫ «БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ»

На панели управления выберите одну из 6 программ «БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ», 

которые позволяют автоматически готовить или разогревать пищу без ввода уровня 

мощности или времени. К ним относятся:

1.Попкорн
1) В режиме ожидания или часов нажмите кнопку Попкорн , которая автоматически 

устанавливает время приготовления попкорна в микроволновке.
2) Нажмите кнопку Старт / Стоп.
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ВНИМАНИЕ : для сброса времени приготовления попкорна: дважды нажмите клавишу «Попкорн». 
На дисплее появится ENTER TIME. Нажмите цифры для ввода минут и секунд. Нажмите кнопку 
Старт / Стоп. Это новое время приготовления будет устанавливаться всякий раз, когда вы 
нажимаете клавишу Попкорн, пока снова не сбросите ее.

2. Запеченный картофель

1) В режиме ожидания или в режиме часов нажмите клавишу «Запеченный 
картофель» один раз.

2) Введите количество картофеля, нажимая цифровые клавиши от 1 до 4.
3) Нажмите кнопку Старт / Стоп.

3. Пицца

1) В режиме ожидания или в режиме часов один раз 
нажмите клавишу «Пицца».
2) Нажмите кнопку Старт / Стоп.

4. Напиток

1) В режиме ожидания или в режиме часов нажмите клавишу 
«Напиток» один раз.
2) Введите количество чашек, нажимая цифры от 1 до 4.
3) Нажмите кнопку Старт / Стоп.

5. Замороженный ужин

1) В режиме ожидания или в режиме часов один раз нажмите клавишу замороженного ужина.
2) Нажмите 1 или 2, чтобы выбрать 1 или 2 блюда.
3) Нажмите кнопку Старт / Стоп.

6. Разогреть

 1) В режиме ожидания или в режиме часов нажмите 
кнопку «Разогреть».

2) Нажмите кнопку Старт / Стоп.

13. УСТАНОВКА ЗАМКА ОТ ДЕТЕЙ

Система безопасности, которая блокирует панель управления, чтобы маленькие дети не 

могли пользоваться прибором без наблюдения взрослых. Как ее использовать: 

1) Активировать блокировку: удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.
2) Отмена блокировки: удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

5. СОВЕТЫ ПО ГОТОВКЕ
• Расположение пищи: поместите самые толстые части пищи ближе к краю стеклянного 

поддона. Если возможно, не перекрывайте еду.
• Следите за временем приготовления: старайтесь устанавливать минимальное время 

приготовления, если еда не приготовилась или не нагрелась добавляйте больше 
времени. Слишком долгое время может привести к возгоранию и ожогам.
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• Накрывайте пищу во время приготовления чтобы избежать разбрызгивания, а также 

накрывание помогает равномернее готовить еду.

• Переворачивайте или перемешивайте пищу один раз во время приготовления.

• Соблюдайте время предварительного нагрева. Время предварительного нагрева, 

указанное на этикетке еды, не нужно превышать.

6. ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: Устройство необходимо регулярно чистить и удалять от остатков пищи.
• Перед очисткой выньте шнур питания из розетки. Не погружайте
• устройство в воду или любую другую жидкость во время очистки.
• Несоблюдение условий содержания продукта в чистоте может привести к 

повреждению поверхности и может отрицательно повлиять на срок годности 
устройства.

• Никогда не используйте сильные моющие средства, бензин, абразивный порошок или 
металлическую щетку для очистки любых деталей устройства.

• Не снимайте слюдяную пластинку.
• Когда микроволновая печь использовалась в течение длительного времени, внутри 

могут остаться некоторые сильные запахи. Чтобы избавиться от них, выполните одно из 
следующих действий:

1. Поместите несколько ломтиков лимона в чашку и нагревайте их на большой 

мощности в течение 2 или 3 минут.

2. Поместите чашку красного чая в микроволновой печи и нагрейте ее на большой 

мощности в течение 2 или 3 минут.

3. Поместите апельсиновые корки внутрь печи и нагрейте их на большой мощности в 

течение 1 минуты.

• Используйте влажную мягкую ткань для очистки корпуса, дверей, внутренних стен и 

стеклянного поддона.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: ProClean 6110

Код продукта: 01537

Электропитание: 230V, 50/60 Hz

Номинальное напряжение микроволновой печи: 800Вт

Номинальное напряжение гриля: 1000Вт

Сделано в Китае | Разработано в Испании 
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8. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного 

оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые электроприборы нельзя 

утилизировать вместе с обычными несортированными. Старые приборы должны
собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в 
них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду. Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей 
обязанности правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную 
батарею или использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать 
соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными 
властями или розничным продавцом для получения информации относительно 
правильной утилизации старых приборов и / или их батарей. 

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ
На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при 
условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта в 
отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом 
руководстве по эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на следующие ситуации: 

• Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, 

использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в 

жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с 

воздействием покупателя. 

• Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не 

уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec. 

• Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных 

частей из-за постоянного использования. 

• Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего 

устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не 

распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим 

продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный 

сервисный центр Cecotec

Smart Group

Сайт: https://service.smartgroup.ua/
№ тел.: 0 800 300 245

01537_ProClean 6110_Manual_PE.indd   43 24/4/18   9:08



64 PROCLEAN 6110

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• ВНИМАНИЕ : 
- Если дверь или уплотнения двери повреждены, устройством нельзя 

пользоваться, пока оно не будет отремонтировано компетентным лицом.
- Крышка устройства обеспечивает защиту от воздействия микроволновой 

энергии. Любой ремонт или техническое обслуживание, которое включает в 
себя снятие этой крышки, может быть опасным для некомпетентного человека.

- Еду нельзя разогревать в запечатанных контейнерах, поскольку они могут
взорваться.

• Это устройство предназначено для использования в домашних условиях или 

аналогичных, таких как:

- Espaces de cuisine pour le personnel dans des magasins, bureaux et autres lieux de

- Персоналом личных кухонь в магазинах, офисах и других рабочих местах.

- Гостиницах, мотелях и других жилых помещениях, для гостей.

- Туристами, для приготовления завтрака.

• Необходимо оставлять минимум 5 см свободного пространства над верхней 

поверхностью микроволновой печи.

• Используйте только те приборы, которые подходят для микроволновых печей.

• Во время нагрева продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах, 

следите за микроволновой печью, чтобы избежать опасности возгорания.

• Микроволновая печь предназначена для подогрева напитков и продуктов 

питания. Сушка продуктов, одежды, подушек, обуви, губок и подобных 

предметов может привести к травме, возгоранию или пожару.

01537_ProClean 6110_Manual_PE.indd   86 24/4/18   9:08

• Если внутри микроволновой печи наблюдается дым, выключите или отключите 

прибор от сети и держите его дверцу закрытой, пока дым не исчезнет.

• Нагревание напитков в микроволновой печи может привести к его кипению, 

поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с емкостью.

• Детские бутылочки и кастрюли с продуктами необходимо встряхивать или 

перемешивать, чтобы избежать ожогов, обязательно необходимо проверять 

температуру напитка перед употреблением.

• Яйца со скорлупой или вареные яйца нельзя нагревать в микроволновой печи, 

так как они могут взорваться даже после окончания нагрева.

• Микроволновую печь необходимо регулярно очищать от пищевых остатков.

• Неправильное обслуживание или чистка микроволновой печи может привести к 

повреждению ее поверхности, повлиять на срок годности устройства и повлечь 

за собой опасные ситуации.

• Устройство нельзя чистить паром.
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• Металлические контейнеры для еды или напитков не подходят для 

микроволнового нагрева. Это требование не применяется, если производитель 

предоставляет и указывает размеры и форму металлических контейнеров, 

которые приспособлены для микроволнового нагрева.

• Следует соблюдать осторожность при использовании стационарных и 

встроенных приборов, которые используются на высоте 900 мм над уровнем 

земли и имеют съемные поворотные пластины, чтобы поворотная пластина не 

падала при извлечении контейнера из печи. Эта инструкция не распространяется 

на технику с горизонтальными распашными дверцами.

• Микроволновая печь предназначена для установки на мебель или столешницу. 

Прибор должен быть в состоянии работать на любой открытой части мебели, где 

он находится.

01537_ProClean 6110_Manual_PE.indd   87 24/4/18   9:08



Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es

01537_ProClean 6110_Manual_PE.indd   92 24/4/18   9:08


	36_ProClean_6110_Manual_PE_UA
	36_Микроволновая печь с грилем CECOTEC ProClean 6110 23L



