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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać 
zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
1. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć wszelkie 

zabezpieczenia oraz folie z filtra.
2. Należy pamiętać, że produkt nie jest zabawką.
3. Produkt należy chronić przed ekstremalnymi 

temperaturami.
4. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu mogą 

spowodować jego uszkodzenie.
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci 

w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych 
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony 
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się 
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać 
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

6. Nie umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. 
Może to ograniczyć czułość wykrywacza.

7. Nie używać detergentów do czyszczenia filtra.
8. Filtr należy wymieniać co 1-2 miesiące. Jest to 

uwarunkowane od jakości wody oraz częstotliwości 
pracy urządzenia.
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UWAGA!
Filtr jest kompatybilny z nawilżaczem Milla Home MAH150. 
Filtr zmienia barwę na żółtą lub brązową z czasem użyt-
kowania. Jest to uwarunkowane czasem pracy urzadzenia 
oraz jakością wody. W takim wypadku zalecamy częstszą 
wymianę filtra

WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia 
marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo 
radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NAlEŻy DOKłADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI I jEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego 
celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania 
niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

WyMIANA fIlTRA
UWAGA! PRZED INSTAlACjĄ W URZĄDZENIU WyjMIj fIlTR Z OPAKOWANIA  
fOlIOWEGO.
1. Wyłącz nawilżacz powietrza i odłącz przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy, a następnie wyjmij filtr razem z obudową.
3. Naciśnij zatrzaski, aby odłączyć obudowę filtra.
4. Zdejmij pokrywę obudowy filtra, aby wyjąć zużyty filtr.
5. Zamontuj nowy filtr w obudowie i wepnij pokrywę.
6. Umieść filtr z obudową w nawilżaczu.
7. Umieść zbiornik na wodę na podstawie urządzenia. 
Urządzenie jest gotowe do pracy.
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EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA 
DlA ŚRODOWISKA UTylIZACjA

Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć 
ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, 
które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. 
W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, 
skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania 
śmieci lub z dostawcą wyrobu.

WARUNKI GWARANCjI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad 

fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych 

od producenta,  termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

Obudowa filtra Prawidłowo
zamontowany filtr

Zatrzaski

Filtr Pokrywa obudowy 
filtra
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5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego 
gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie 

z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające 

autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, 

pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia 

zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie 

gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest 

to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony 
(wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez 
uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować 
nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji 

jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować 
nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznac-
znie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru 
Sądowego 0000354059.


