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Кофемолка электрическая  

Модель PCG 0914 

POLARIS 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. 

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, 

функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового 

изделия от нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в 

которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также 

рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. 

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 

возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 

 
 

Оглавление  
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Технические характеристики .......................................................................................................... 6 

Информация о сертификации ......................................................................................................... 6 

Гарантийное обязательство ............................................................................................................. 7 
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Общие указания по безопасности 
 

 Используйте прибор только по назначению  

 Перед вводом в эксплуатацию  этого прибора тщательно прочитайте руководство по 

эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 

прибора или сетевого шнура, ни в коем случае не включайте прибор в розетку. 

 Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие 

высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги. 

 Не оставляйте работающий прибор без надзора!  Если Вы не пользуетесь больше 

прибором, всегда выключайте его.  

 Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором. 

 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых 

есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, 

за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится 

их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим 

за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их 

игр с прибором. 

 Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, 

заполненных водой. 

 Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к 

прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. 

 В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем 

случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть 

проверен квалифицированным специалистом. 

 Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением 

убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые 

углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его 

от сети. 

 Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать 

прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, 

держитесь за штепсельную вилку. 

 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас 

права на гарантийное обслуживание.  

 После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, 

так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте 

провод на время хранения. 

 Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - 

сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую 

опасность для пользователя. 

 Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только 

квалифицированными специалистами сервисного центра.  

 Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части. 

 После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы 

поможете защитить окружающую среду. 
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Специальные указания по безопасности прибора 
 

 Данный прибор предназначен только для бытового использования. 

 Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

 Храните прибор в недоступном для детей месте. 

 Не заполняйте контейнер для кофе больше максимальной отметки. 

 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что крышка плотно закрыта. 

 Не открывайте крышку во время работы прибора. 

 Не используйте для помола очень твердые продукты и зерна с высоким содержанием 

масла. 

 

 

Сфера использования 
 

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной 

Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного 

или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. 

 

 

Описание прибора  
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Комплектация 
 

1. Прибор 

2. Крышка 

3. Инструкция пользователя 

4. Список сервисных центров 

5. Гарантийный талон 
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1. Крышка 

2. Корпус 

3. Ножи 

4. Контейнер для зерен 
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Подготовка к работе и использование 
 

 Откройте крышку кофемолки (1), потянув ее вверх (Рис. 1). 

 Засыпьте кофе (Рис. 2) в контейнер для зерен (4). 

 Закройте крышку (Рис. 3). 

 Размотайте шнур на полную длину и подсоедините прибор к сети. 

 Нажмите на кнопку включения “Вкл/Выкл.”, путем нажатия на кнопку как показано на 

рисунке 4.  

Внимание: Продолжительность работы прибора не должна превышать 30 сек. 

 Добившись желаемой консистенции, отключите прибор, откройте крышку и высыпьте 

молотый кофе (Рис. 5-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистка и уход 

 
 Перед чисткой прибора всегда отключайте его от сети. 

 Никогда не погружайте прибор, шнур или вилку в воду и не держите их под 

проточной водой. 

 Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения. 

 Не используйте абразивных чистящих средств, царапающих инструментов. 

 Не мойте прибор в посудомоечной машине. 

 Протрите прибор снаружи влажной салфеткой. 

 Храните в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке. 

 

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его 

вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на 

утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. 
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Технические характеристики 
PCG – кофемолка бытовая электрическая торговой марки POLARIS 

Напряжение: 220 – 240 В. 

Частота: ~50 Гц 

Мощность: 140 Вт 

Вместимость: 60 грамм 

      Класс защиты: II 

 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между 

инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, 

что пользователь обратит на это внимание. 

 

 

Информация о сертификации 
 

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ. 

•    Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AE51.B.00061 серия RU № 0025572 

•    Срок действия с 14.08.2012 по 01.04.2013 

•    Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, 

Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетный срок службы изделия:  3 года 

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки 

 

Производитель:  

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"    

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA. 

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

Изделие: Кофемолка электрическая                         Модели: PCG 0914 

 

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, 

установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. 

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и 

подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных 

с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на 

бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих 

условий: 

 

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией 

«Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание 

(независимо от места покупки). 

2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие 

должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с 

соблюдением правил и требований по безопасности. 

3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – 

уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) 

центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не 

уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед 

потребителем в соответствии с законодательством. 

4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов вовнутрь изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по 

его прямому назначению, а также  установки и эксплуатации изделия с 

нарушением правил и требований техники безопасности; 

 Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, 

ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися 

авторизованными сервисными центрами*; 

5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего 

талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором 

обнаружены дефекты. 

6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных 

бытовых нужд, и не распространяется  на изделия, которые используются для 

коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

 

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему 

местному официальному продавцу POLARIS. 

 

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru  

 

 

 

 

 

 

http://www.polar.ru/


8 

 

 

Кавомолка електрична 
POLARIS 

Модель PCG 0914 
 

Інструкція з експлуатації 
 

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. 

Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми 

впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми. 

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій 

міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з 

правильного використання приладу і догляду за ним. 

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, 

картонною коробкою і пакувальним матеріалом. 

 

Зміст 

 
Загальні вказівки з безпеки ............................................................................................................. 9 

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу ............................................................................... 9 

Сфера використання ...................................................................................................................... 10 

Опис приладу .................................................................................................................................. 10 

Комплектація .................................................................................................................................. 10 

Підготовка до роботи та використання ........................................................................................ 10 

Чищення та догляд ......................................................................................................................... 11 

Технічні характеристики ............................................................................................................... 11 

Інформація про сертифікацію ....................................................................................................... 12 

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .................................................................................................. 13 
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Загальні вказівки з безпеки 

 

 Використовуйте прилад тільки за призначенням. 

 Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. 

 Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і 

шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку. 

 Прилад та шнур живлення повинні зберігатися поза межами дії високих температур, 

прямих сонячних променів та вологи. 

 Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди 

вимикайте його. 

 Зберігайте прилад в недосяжному для дітей місці. Не дозволяйте дітям гратися з 

приладом. 

 Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких наявні 

фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком 

випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж 

щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно 

здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом. 

 Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших ємностей, 

заповнених водою. 

 У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтеся приладу 

вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі. 

 В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному 

разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його 

перевірка кваліфікованим спеціалістом. 

 Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням 

переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі. 

 Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування. 

 Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі 

кути. По закінченні експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди 

вимикайте його з мережі. 

 Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також 

відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні 

приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку. 

 Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права 

на гарантійне обслуговування. 

 Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому 

що згодом це може привести до заломлення шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на 

час зберігання. 

 Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – 

співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку 

для користувача. 

 Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки 

кваліфікованими фахівцями сервісного центру. 

 Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини. 

 По закінченні строку експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними 

побутовими відходами. Передайте його в спецiалiзований пункт для подальшої 

утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище. 

 

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу 

 

 Цей прилад призначений тільки для побутового використання.  
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 Не залишайте прилад працювати без нагляду.  

 Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.  

 Не заповнюйте контейнер для кави більше максимальної позначки. 

 Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що кришка щільно закрита. 

 Не відкривайте кришку під час роботи приладу.  

 Не використовуйте для помелу дуже твердих продуктів і зерен з високим вмістом жирів. 

 

Сфера використання 

 

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. 

Прилад не призначений для промислового використання.  

 

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або 

непередбаченого цією інструкцією використання. 

 

Опис приладу 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

Комплектація 

 

1. Прилад 

2. Кришка 

3. Інструкція користувача 

4. Список сервісних центрів 

5. Гарантійний талон 

 

Підготовка до роботи та використання 

 

 Відкрийте кришку кавомолки (1), обертаючи її проти годинникової стрілки (мал. 1).  

 Засипте каву (мал. 2) в контейнер для зерен.  

 Закрийте кришку. Для надійної фіксації необхідно сполучити позначки на кришці ы на 

корпусі кавомолки (мал. 3). 

 Розмотайте шнур на повну довжину та приєднайте прилад до мережі.  

 Натисніть на вимикач (3), як показано на малюнку 4. Увага! Тривалість роботи 

приладу не повинна перевищувати 30 сек.! 

 

2 

1 

1. Кришка  

2. Корпус 

3. Ножі 

4. Контейнер для зерен 

3 

4 
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 Досягши бажаної консистенції, вимкніть прилад, відкрийте кришку і висипте мелену 

каву. 

 

 
 

 

Чищення та догляд 

 

- Перед чищенням приладу вимикайте його з мережі.  

- Ніколи не занурюйте прилад, шнур або вилку у воду і не тримайте їх під 

проточною водою. 

- Завжди стежте за тим, щоб вода не потрапляла на електричні з’єднання. 

- Не використовуйте абразивні засоби для чищення та гострих інструментів. 

- Не мийте прилад в посудомийній машині. 

- Протріть прилад вологою тканиною. 

- Для надійної фіксації кришки перед кожним застосуванням необхідно прочищати 

різьбу на корпусі, щоб уникнути потрапляння часток кави. 

- Зберігайте в сухому прохолодному місці в оригінальному пакуванні. 

 

Примітка: По закінченні строку експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі 

звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. 

Таким чином Ви допоможете зберегти навколишнє середовище. 

 

Технічні характеристики 

 

PCG – кавомолка побутова електрична торгової марки POLARIS 

Напруга: 220-240 В 
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Частота: ~50 Гц 

Потужність: 140 Вт 

Місткість: 60 г 

Клас захисту: ІІ 

 

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і 

виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач 

зверне на це увагу. 

 

Інформація про сертифікацію 

 

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО. 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки  

Гарантійний строк:   1 рік від дня покупки 

 

Виробник: 

 

Texton Corporation LLC - ТОВ «Текстон Корпорейшн» 

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA. 

1313 Н. Маркет Стріт, Вілмінгтон 19801, Приміщення 5100, штат Делавер, США 
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ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Виріб: Кавомолка електрична                                                                  Модель: PCG 0914 

 

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним 

законодавством, і жодною мірою не обмежує їх. Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати 

придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення 

дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед 

іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов: 

 

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією 

«Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від 

місця покупки). 

2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб 

повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з 

дотриманням правил та вимог безпеки. 

3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими 

дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не 

поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно 

відповідають перед споживачем відповідно до законодавства. 

4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті: 

- Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів 

всередину виробу; 

- Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим 

призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і 

вимог техніки безпеки; 

- Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів 

сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання; 

- Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими 

сервісними центрами*; 

5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, 

оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти. 

6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових 

потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або 

професійних цілей. 

 

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого 

місцевого офіційного продавця POLARIS. 

 

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru 

 

 

http://www.polar.ru/

