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Машинка для стрижки волос  

(триммер для стрижки усов и бороды) 

POLARIS, Модель PHC 0303RB 

Руководство 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 нашей фирмы. 

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 

руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей 

безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за 

ним. 

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по 

возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом. 

 

Оглавление  

I. Общая информация 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими 

данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения машинки для стрижки волос, модель 

POLARIS PHC0303RB (далее по тексту – машинка, прибор). 

 Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или 

получения травмы при использовании вашего прибора, а также его 

поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при 

работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности 

при работе с электрической бытовой техникой. 
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II.  Общие указания по безопасности 

 Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому 

назначению.  

 Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по 

эксплуатации. 

 Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений 

прибора,  шнура и адаптера для зарядки   ни в коем случае не включайте прибор в 

розетку. 

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

воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги. 

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

прибором, то всегда выключайте его.  

 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 осуществляйте зарядку прибора вблизи ванн, раковин или других 

емкостей, заполненных водой. 

 Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие 

жидкости.  

 При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым шнуром, 

применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет 

опасность при использовании сетевых электроприборов   

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

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

 Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами 

подключения.  

 Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание. 

 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном 

состоянии. 

 Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает 

Вас права на гарантийное обслуживание.  

 Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки 

повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен 

квалифицированным специалистом. 

 Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный 

оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у 

квалифицированных специалистов - сотрудников 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. 
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 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. 

Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не 

бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные 

аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не 

съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.  

 

Внимание! 

При возникновении неисправностей любого характера 

обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS. 

 

III. Специальные указания по безопасности данного прибора 

 

 Данный прибор предназначен для использования в широком диапазоне плюсовых 

температур и при любой влажности воздуха Перед началом работы проверьте 

исправность лезвий 

 Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме 

или нанести материальный ущерб. 

 Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными насадками или одним из зубцов 

насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме. 

 Прибор допускает использование под душем, и обработку мокрых и распаренных 

волос, однако, полностью погружать прибор в воду и другие жидкости 

недопустимо. Не используйте данное изделие для стрижки животных. 

 Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже. 

 Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи. 

 Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на 

продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут 

непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода. 

 Зарядку аккумулятора машинки следует производить только в сухом помещении, 

если перед этим машинка использовалась во влажной среде, она должна быть 

тщательно просушена. 
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IV.  Описание прибора 

 

 

1. Переключатель  вкл/выкл 

2. Насадка на широкий триммер 1 мм 

3. Насадка на широкий триммер 3 мм 

4. Насадка на широкий триммер 5 мм 

5. Щёточка для чистки 

6. Масло для смазки режущего комплект 

7. Адаптер питания  для зарядки 

8. Шнур для зарядки 

 

 

 

V. Комплектация 

Прибор ……………………………………….1 шт 

Насадки на широкий триммер 1,3,5 мм........3 шт 

Масло для смазки режущего комплекта…..1 шт 

              Щёточка для чистки…………………………1 шт 

Адаптер питания  и шнур для зарядки…….1 комплект 

Руководство пользователя………………….1 шт 

Гарантийный талон…………………………1 шт 

 

VI. Подготовка к работе 

        

Зарядка аккумуляторной батареи 

- Прибор поставляется в торговую сеть с некоторым остаточным зарядом 

аккумулятора, поэтому, перед первым использованием прибора рекомендуется 

полностью зарядить аккумуляторную батарею. 

- производите зарядку аккумуляторной батареи в сухом помещении при температуре 

не ниже +10оС и не выше +35оС. 

- время полного заряда аккумулятора примерно – 90 минут. Полностью заряженной 

аккумуляторной батареи может хватать на 120 минут работы – это время зависит от 

окружающей температуры воздуха, нагрузки на лезвия и возраста аккумулятора. 

- для зарядки аккумуляторной батареи вставьте штекер шнура питания в разъем для 

подключения питания и подключите шнур питания к USB переходнику, а затем 

подключите переходник к сети. При этом загорится красный световой индикатор 

зарядки. По окончании зарядки аккумулятора индикатор светится зелёным цветом. 

- Во время работы от аккумулятора индикатор светится зеленым. 
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Внимание! для продления срока службы аккумуляторной батареи не допускайте 

полного разряда аккумулятора до остановки лезвий и не оставляйте прибор на 

зарядке после её окончания (горит зелёный индикатор) . Машинка предназначена для 

работы только в аккумуляторном режиме, не пытайтесь включить её во время зарядки 

аккумулятора. Если машинка не используется длительное время, то подзаряжайте 

аккумулятор не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 

Смазка и регулировка 

Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом. 

 Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только 

масло, входящее в комплект поставки прибора. Нанесите небольшое 

количество масла на каждую пару лезвий со стороны подвижного лезвия в 

трёх точках (по краям и в центре). Затем нужно дать машинке поработать 

примерно 30секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, 

после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. 

Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре. 

 Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями 

лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, 

они должны беспрепятственно двигаться.  

 

Установка/удаление насадки 

 Чтобы использовать одну из 3-х сменных насадок (1,3,5 мм) зацепите передний 

край насадки за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажмите на 

обратную сторону насадки, чтобы она зафиксировалась на месте. 

 Для того, чтобы снять насадку потяните ее от машинки.  

 

VII. Эксплуатация прибора 

 Установите насадку. 

  Для включения машинки  нажмите кнопку включения  «On.»  

 После окончания стрижки, выключите машинку, повторным нажатием кнопки 

включения  

 

Советы по стрижке волос 

 Не предназначена для стрижки густых волос на голове 

Обработка висков: 

 Для данной функции установите насадку на  минимальную длину или используйте 

прибор без насадки. Обработайте височную часть головы. 

 Затем, установив насадку на большую длину, Вы можете продвигаться выше. 

Подравнивание волос без использования насадок (окантовка): 

 Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите с машинки  насадку. 

 Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравняйте 

волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте 

открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы. 

  Оставшиеся короткие волоски удаляются  с помощью бритвы. 

 

Стрижка бороды и усов 

Машинка-триммер используется для моделирования или подравнивания бороды и усов. 
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Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков. 

При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку на 

максимальную длину стрижки , чтобы научиться  работать прибором. 

Для эффекта трехдневной щетины достаточно минимальной длины 1мм, для стиля 

«полная борода»  достаточно 5мм. 

Перед тем, как создавать бороду, определите, какой стиль Вам подходит. 

Ниже приведены некоторые варианты. 

 

 
 

Основные этапы работы: 

1. Стрижка основной массы бороды 

2. Стрижка усов и под губой 

3. Создание контуров бороды по линии шеи 

4. Создание контуров бороды по линии щек 

5. Обработка бакенбард 

Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка 

надета) в направлении снизу-вверх от шеи к лицу. При этом насадка прилегает к 

коже, как показано на рисунке. 

  
Внимание! При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски. 

Внимание! Не надавливайте сильно на машинку, чтобы щетина выстригалась 

равномерно. 

Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку с машинки и проводите 

машинкой снизу вверх до намеченной границы бороды. 



8 

 

Для создания ровных контуров держите машинку режущими лезвиями вниз и 

стригите по намеченной линии. 

Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются 

начисто с помощью бритвы.  

 

VIII. Чистка и уход 

 Не проводите чистку прибора во время зарядки аккумулятора, шнур зарядки 

должен быть отключен! 

 Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос 

щеточкой, входящей в комплект. 

 Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно 

смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, 

способствует нагреву лезвий и ускоренному износу), излишняя смазка пачкает 

волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки. 

 Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой 

тканью. 

 Допускается чистка рабочей головки прибора под струёй воды, в этом случае 

после промывки следует тщательно просушить рабочую головку, а затем смазать 

лезвия смазкой, входящей в комплект изделия. Ни в коем случае не погружайте 

прибор в воду. 

 Подзаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если 

вы не пользуетесь машинкой для стрижки 

 

IX. Хранение 

   Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре 

окружающего воздуха не выше плюс 40ºС  с относительной влажностью не выше 70% и 

отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно 

влияющих на материалы электроприборов.  

 

X. Транспортировка 

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке 

прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. 

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного 

воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. 

 

XI. Требования по утилизации 

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. 

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с 

последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с 

действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в 

том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.» 
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XII. Технические данные 

         Ширина режущих лезвий 30 мм 

Напряжение: 100- 240 VAC/5 VDC 1000mA 

Частота: ~50-60 Гц 

Класс защиты - II 

R- перезаряжаемая 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, 

между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель 

надеется, что пользователь обратит на это внимание. 

 

XIII.  Информация о сертификации 

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 

«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется 

единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. 

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы 

можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного 

представителя изготовителя. 

 
Срок службы изделия: 3 года 

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки 

Срок гарантии на аккумуляторную батарею (12) месяцев 

Изготовитель: 

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг 

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 

 

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-

членах Таможенного Союза : 

ООО "Поларис Инт", 105005, Россия, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26 

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78 

 

Произведено в Китае 
 

Информацию о месяц и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке 

на приборе. 
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XIV.   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Изделие: Машинка для стрижки волос                                                                                                                       

Модель: PHC 0303RB 

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты 

приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в 

соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав 

потребителей».  

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, 

выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у 

уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется 

гарантийное обслуживание (независимо от места покупки). 

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по 

эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности. 

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после 

передачи товара потребителю вследствие: 

 Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь 

изделия; 

 Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по 

его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением 

требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности; 

 Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено; 

 Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на 

функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней 

поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета 

металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле 

в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла; 

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

ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования; 

 Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися 

Авторизованными сервисными центрами*; 

 Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, 

а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями 

или самостоятельным ремонтом. 

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует 

паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или 

исправлены.  

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

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

коммерческих, промышленных или профессиональных целей. 

  

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или 

косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, 

окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате 

несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных 

или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 
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По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, 

гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в 

ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – 

уполномоченному дилеру POLARIS 

 

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные 

сервисные центры POLARIS. 

 

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru 

 

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или 

предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять 

документы о покупке. 

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , 

кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и 

место покупки. 

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, 

срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.  

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, 

находящейся на задней стенке изделия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polar.ru/
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Шаш қиюға арналған машина  

(сақал мен мұртты алуға арналған триммер) 

POLARIS, Үлгі PHC 0303RB 

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық 

 

Сізге POLARIS сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін 

алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның 

жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып 

алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз. 

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды 

ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту 

жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз. 

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон 

қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз. 

 
Мазмұны 

 

1. Жалпы қауіпсіздік нұсқаулар ………………………………………………23 

2. Құрылғының Арнайы техника қауіпсіздігі ережелерін …………………..24 

3. Бұйым сипаттамасы …………………………………………….....……......24 

4. компоненттері …………………………………………………………….....24 

5. Жұмысқа кіріскенде………………………………………………………….25 

6. Құралды қолдану ………………………………………………………….....26 

7. Тазалау және техникалық қызмет көрсету ……………………………...….26 

8. Сақтау …………………………………………………………………….......27 

9. Қазақстан бойынша жүк тасымалдары ……………………………………..28 

10. Қалдықтарды қойылатын талаптар ……………………………………..…28 

11. Техникалық сипаттама ………………………………………………..……28 

12. сертификаттау туралы ақпарат ………………………………………..…...28 

13. Kепілдік міндеттеме ………………………………………...………..……..30 

 

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ  

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS PHC0303RB үлгісіндегі шаш алуға 

арналған машинаның (мәтін бойынша бұдан әрі - машина, құрал) техникалық 

мәліметтерімен, құрылымымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысу үшін 

тағайындалған. 

 Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану 

немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын 

алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі 

шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс 

кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз. 
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I.  ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР 

 Құрал тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.  

 Осы құралды пайдалануды бастаудың алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты 

мұқият оқыңыз. 

 Жабдықты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралда, шнурда 

және қуаттандыруға арналған адаптерде зақымдану бар болған кезде ешқандай 

жағдайда розеткаға қоспаңыз. 

 Жабдық, шнур және адаптер олар ыстықтың, тікелей күн сәулесінің және ылғалдың 

әсеріне түспейтіндей сақталуы тиіс. 

 Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз!  Егер құралды енді 

пайдаланбайтын болсаңыз, онда үнемі өшіріңіз.  

 Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе 

мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына 

арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың 

қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға 

нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу 

мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет. 

 Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен 

толтырылған басқа ыдыстар маңында қуаттандырмаңыз. 

 Қуаттандыру уақытында ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да 

сұйықтықтарға батырмаңыз.  

 Құралды жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде желілік шнурды пайдаланбаңыз, тек 

аккумуляторлық режимді қолданыңыз, себебі судың жақын болуы желілік электрлік 

құралдарды пайдалану кезінде қауіптілік тудырады.   

 Құралды тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде 

қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.  

 Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.  

 Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады. 

 Құралды желіге қосу алдында ол өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. 

 Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік 

құқығыңыздан айырады.  

 Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты 

пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі 

тиіс. 

 Қуаттандыруға арналған шнурды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің 

ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-

қызметкерлерінде кеңесіңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп 

төндіреді. 

 Құралға өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қызмет көрсету орталығының 

білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.  

 Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін. 

 Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып 

тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке 

тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз. 

Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. 

Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған 
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аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, 

сондықтан да талап жалпы барлық құралға қатысты.  

 

II. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР 

 

 Бұл құрал плюстік температураның кең диапазонында және ауаның кез келген 

ылғалдылғында пайдалану үшін тағайындалған. Жұмысты бастау алында 

жүздерінің бүтінділігін тексеріңіз. 

 Жұмыс істеп тұрған құралды ешқайда қоймаңыз, себебі бұл жарақаттануға немесе 

материалдық шығынға әкелуі мүмкін. 

 Қондырмалары немесе қондырманың бір тісшелері зақымданған машинаны, 

сонымен қатар жүздері зақымданған машинаны пайдаланбаңыз - бұл 

жарақаттануға әкелуі мүмкін. 

 Құралды душтың астында пайдалануға және сулы және буға жұмсартылған шашты 

пайдалануға болады, бірақ та құралды толықтай суға және басқа да сұйықтықтарға 

жүктеуге болмайды. Бұл құралды жануарларды қырқу үшін пайдаланбаңыз. 

 Тілінудің алдын алу үшін құралдың жүзін теріге өте жақын ұстамаңыз. 

 Терінің қабынуы кезінде машинаны пайдаланбаңыз. 

 Шаш алуға  арналған машинка тұрмыстық құрал болып табылады және ұзақ уақыт 

үздіксіз пайдалануға есептелмеген, сондықтан да үздіксіз жұмыс істеудің 10 

минутынан кейін жетекті салқындату үшін үзіліс жасау қажет. 

 Машина аккумуляторын қуаттандыруды тек құрғақ ғимаратта жүргізген дұрыс, 

егер оның алдында машина ылғалды ортада пайдаланылған болса, ол мұқият 

кептірілуі тиіс. 

 

 

III.  Аспаптың сипаттамасы 

 

 

1. Ауыстырып қосқышты 

қосу/өшіру 

2. Кең триммерге арналған 

қондырма 1 мм 

3. Кең триммерге арналған 

қондырма 3 мм 

4. Кең триммерге арналған 

қондырма 5 мм 

5. Тазалауға арналған 

щетка 

6. Кескіш жинақты 

майлауға арналған май 

 

 

 

IV. Жиынтықтама 

Құрал ……………………………………….1 дана 

1, 3, 5 мм кең триммерге қондырма............3 дана 

Кескіш жинақты майлауға арналған май.....1 дана 
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              Тазалауға арналған щетка......................1 дана 

Қуат көзі адаптері мен зарядтауға арналған щетка.........1 жинақ 

Пайдаланушы нұсқаулығы........................1 дана 

Кепілдік талон.....................1 дана 

 

V. Жұмысқа дайындық 

        

Аккумуляторлық батареяны қуаттандыру 

-Құрал сауда желісіне кейбір қалдық аккумулятор зарядымен жеткізіледі, сондықтан 

дақұралды бірінші пайдалану алдындатолықтай қуатын тауысып, аккумуляторлық 

батареяны қуаттандыру қажет.   

-+10оС төмен емес және +35оС жоғары емес температурада құрғақ ғимаратта 

аккумуляторлық батареянықуаттандыруды жүргізіңіз. 

-аккумуляторды толық қуаттандыру уақытышамамен- 90 минут Толықтай 

қуаттандырылған аккумуляторлық батарея120 минутжұмыс істеуге жетуі мүмкін -  

бұл уақыт ауаның қоршаған температурасына, жүзіне жүктемеге және 

аккумулятордың уақытына байланысты. 

-аккумуляторлық батареяны қуаттандыру үшін қуат көзі шнурының штекерін қуат 

көзін қосуға арналған жалғағышқа қойыңыз да, қуат көзі шнурын USB жалғастырғыш 

тетігіне қосыңыз, сосын жалғастырғыш тетікті желіге қосыңыз. Бұл ретте 

қуаттандырудың қызыл жарықиндикаторы жанады. Аккумуляторды қуаттандыру 

аяқталғаннан кейін индикатор жасыл түсте жанады. 

-Аккумулятордан жұмыс істеу кезінде индикатор жасыл түске жанады. 

Назар аударыңыз! Аккумуляторлық батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту 

үшінжүзі тоқтағанға дейін аккумулятордың толық разрядталуына жол бермеңіз және 

құралды қуаттандыру аяқталғаннан кейін қуат көзінде қалтырмаңыз (жасыл 

индикатор жанып тұрады). Машина тек аккумуляторлық режимде жұмыс істеу үшін 

тағайындалған, оны аккумуляторды қуаттандыру уақытында қосуға тырыспаңыз. 

Егер машина ұзақ уақыт қолданылмаса, онда аккумуляторды кемінде 6 айда 1 рет 

қуаттандырыңыз. 

 

Майлау және реттеу 

Назар аударыңыз! Бірінші пайдалану алдында жүзінің тісшелерін маймен 

майлаңыз. 

 Жүздердің кескіш жинағын майлау үшін құралды жеткізу жинағына 

кіретін майды ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жүздің жылжымалы жағының 

үш нүктесінде жүздің әрбір жұбына майдың аздаған мөлшерін жағыңыз (жиегі 

бойынша және ортасында). Сосын май үйкелетін беттер бойынша таралуы 

үшін шамамен 30 секунд жұмыс істетіңіз, одан кейін артық майды құрғақ 

матамен немесе қағаз сүлгімен жою керек. Майды авторландырылған 

сервистік орталықтан жеке сатып алуға болады. 

 алуды бастау алдында құралды тексеріңіз, жүзінің тісшелерінің арасында 

артық май жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Құралды қосыңыз да, жүзінің жүрісіне 

қараңыз, олар кедергісіз қозғалуы тиіс.  

 

Қондырманы орнату/алып тастау 
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 3 ауыспалы қондырмалардың (1, 3, 5 мм) бірін пайдалану үшін қондырманың 

алдыңғы жиегін кең триммердің жүзін алдыңғы тісшелерге іліңіз. Сосын ол 

орнына бекітілуі үшін қондырманы кері қарай басыңыз. 

 Қондырманы шешу үшін оны машинадан тартыңыз.  

 

VI. Құралды пайдалану 

 Қондырманы орнатыңыз 

  Машинаны қосу үшін   «On.» қосу батырмасын басыңыз.  

 Шаш алып болған соң қосу батырмасын қайа басу арқылы машинаны өшіріңіз  

 

VII.Шаш алу бойынша кеңестер: 

 Бастағы қалың шашты алу үшін тағайындалмаған 

Самайды өңдеу: 

 Бұл қызмет үшін минималдық ұзындықтағы қондырманы орнатыңыз немесе 

қондырмасыз құралды пайдаланыңыз. Бастың самай бөлігін жөндеңіз 

 Сосын үлкен ұзындықтағы қондырманы орнатып, сіз жоғары қарай қозғала аласыз 

Қондырманы пайдаланбай шашты түзету (жиектеу): 

 Мойын мен самай маңындағы шашты түзету үшін машинаның қондырмасын 

шешіңіз 

 Құралды кескіш жиектерімен басты үстіне бұрыңыз да, самай мен мойындағы 

шашты түзетіңіз. Машинаны қатты баспаңыз, ашық жүздерің терімен жанасқан 

кезде жарақаттану ықтималдығы бар. 

  Қалқан қысқа шаштар ұстараның көмегімен алынады. 

 

Сақал мен мұртты алу 

Триммер-машина сақал мен мұртты үлгілеу немесе түзету үшін пайдаланылады. 

Қиюды баста алдында ұйысқан шаштар болмауы үшін сақал мен мұртты тараңыз. 

Құралды бірінші рет пайдаланған кезде құралмен жұмыс істеп үйрену үшін қоюдың 

максималдық ұзындығына арналған қондырманы орнату ұсынылады. 

Үш күндік түктің әсері үшін 1мм минималдық ұзындық жеткілікті, "толық сақал" стилі 

үшін 5 мм жеткілікті. 

Сақалды жасамас бұрын, Сізге қандай стиль жарасатынын анықтаңыз. 

Төменде кейбір нұсқалар келтірілген. 
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Жұмыстың негізгі сатылары: 

1. Сақалдың негізгі массасын қию 

2. Сақал мен иек астын қию 

3. Мойын сызығы бойынша сақал  контурын жасау 

4. Беттің сызығы бойынша сақал контурларын жасау 

5. Жақ сақалдарды жөндеу 

Сақалды қию үшін құралды мойыннан бетке қарай төменнен жоғары бағытта 

кескіш блокпен қозғаңыз (қондырмасы киілген). Бұл ретте қондырма суретте 

көрсетілгендей теріге жанасып тұрады. 

  
Назар аударыңыз! Қондырмаға шаш жиналған кезде одан қиылған шаштарды 

сілкіп тастаңыз. 

Назар аударыңыз! Түк біркелкі қиылуы үшін машинаны қатты баспаңыз. 

Мойын мен бет бөлігінен шашты алу үшін машинадан қондырманы шешіңіз де, 

сақалдың белгіленген шекарасына дейін төменнен жоғары қарай машинамен 

жүргізіңіз. 

Біркелкі контур жасау үшін машинаны кескіш жүздерімен төмен ұстаңыз да, 

белгіленген сызық бойынша қиыңыз. 

Мойындағы, беттегі, иектегі қалып қойған қажет емес қысқа шаштарды тазалап 

ұстара көмегімен алынады.  

 

VIII. Тазалау және күтім 

 Аккумуляторды қуаттандыру уақытында құралды тазалауды жүргізбеңіз, қуат көзі 

шнуры өшірілген болуы тиіс. 

 Әрбір пайдаланудан кейін жинаққа кіретін щеткамен Жүзі мен қондырмаларын 

шаш қалдықтарынан тазалаңыз. 

 Құралдың сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін оның жүздері қажеттілігі 

бойынша үнемі майлануы тиіс (майдың болмауы жүрістің бір қалыптылығын 

төмендетеді, жүздерінің қызуына және жылдам тозуына әсер етеді), артық майлау 

шашты былғайды және қиылған шаштардың жүздер мен қондырмаларға 

жабысуына әсер етеді. 

 Абразивті тазалағыш құралдарды пайдаланбаңыз, құралды таза құрғақ матамен 

сүртіңіз. 

 Құралдың жұмыс істейтін басын судың ағынымен тазалауға рұқсат етіледі, бұл 

жағдайда жуудан кейін жұмыс істейтін басын мұқият кептіріп, сосын жүзін 

бұйымның жинағына кіретін жақпамен майлау ұсынылады. Ешбір жағдайда 

аспапты суға батырмаңыз. 

 Аккумуляторлық батареяны 6 айда кеміне 1 рет қуаттандырыңыз, тіпті егер сіз 

қиюға арналған машинаны пайдаланбасаңыз да. 
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IX.Сақтау 

   Электр аспаптары қоршаған ауаның температурасы плюс 40ºС-ден аспайтын, 

салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар 

материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық 

құрғақ және таза үй-жайда сақталады.  

 

X.Тасымалдау 

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау 

ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда 

зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз. 

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың 

тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 

 

XI.КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР 

Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық 

қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. 

Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз. 

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен 

және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына 

сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын 

орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес 

 

VI. XII.Техникалық мәліметтер 

            Кескіш жүздерінің ені 30 мм 

Кернеу: 100- 240 VAC/5 VDC 1000mA 

Жиілігі: ~50-60 Гц 

Қорғау класы – ІІ 

R- артық қуаттандырылған 

Ескерту:Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан 

нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші 

пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. 

 

XIII.  Сертификаттау туралы ақпарат 

Бұйым КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 

020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", ЕАЭО ТР 037/2017 

"Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы 

шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік 

Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен 

таңбаланады. 

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі 

туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің 

Уәкілетті өкілінен ала аласыз. 

 
Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл 
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Кепілдік мерзім: сатып алған күннен бастап 2 жыл 

Аккумуляторлық батареяға кепілдік мерзімі (12) ай 

Өндіруші:Поларис Корпорейшн Лимитед  

Мекен-жайы: Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  

Manufacturer: POLARIS CORPORATION LIMITED  

Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Гонконг  

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland  

Polaris СБ қожайыны: Астрата акционерлік қоғамы, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 

6330, Швейцария 

 

Импорттаушы және өндірушінің РФ-ғы және Кеден Одағы мүше мемлекеттеріндегі 

Уәкілетті өкілі: 

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қ., 2-ші Бауманская көш., д. 7, 5 құр., 26 бөлме 

Бірыңғай анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78 

 

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдағы төлқұжаттық тақтайшадан қарау 

қажет. 
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                                        КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕ 

Бұйым: Шаш қиюға арналған машинка              Үлгі: PHC 0303RB 

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 12 ай бойы әрекет етеді 

және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одақтың мүше 

мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.  

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен 

шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет 

көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық 

үлгілерге қолданылады. 

2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі 

ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс. 

3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі 

кемшіліктерге қатысты болмайды: 

 Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, 

сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның 

ішіне түсуі; 

 Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате 

пайдалаылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік 

техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану; 

 Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану; 

 Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: 

сыртқы немесе ішкі беттнің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, 

ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара 

дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың 

жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуі; 

 Өңдеу бөлшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, 

қоқыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі 

шектеулі өзге де бөлшектердің тозуы; 

 Авторизацияланған сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар немесе 

ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуі*; 

 Бұйымның тасымалдау 

кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында 

көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты 

зақымданулары. 

4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы 

деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндіруішге кепілдікті міндеттеме 

жүктелмейді.  

5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды 

және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын 

бұйымдарға қолданылмайды. 

  

Назар аударыңыз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, 

қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды 

пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе 

үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда 

мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды. 
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POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және 

кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет 

көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз 

 

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторландырылған сервистік 

орталықтары жүзеге асырады. 

 

* Компания сайтындағы авторизацияланған сервис орталықтарының 

мекенжайлары:www.polar.ru 

 

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге 

де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз. 

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе 

сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып 

табылуы мүмкін. 

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым 

дайындалған күннен бастап есептеледі.  

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру 

тақтайшасында көрсетілген  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polar.ru/
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