
ZAPARZACZ do 
heRbAty, kAwy i Ziół
MkA106

instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie 

jej przestrzegać.  
2. 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.

3. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego. 
4. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych 

lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
5. dzbanek nie służy do podgrzewania wody na kuchence.
6. Nie używać, jeśli szkło jest pęknięte.
7. Nie wolno napełniać  dzbanka na kawę powyżej poziomu 1000 ml.
8. Parząc napój należy pamiętać, aby trzymać wyłącznie za uchwyt dzbanka, 

szkło może ulec nagrzaniu.
9. Nie należy używać zaparzacza z otwartą pokrywą.
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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.

dANE TECHNICZNE

Model MkA106
Pojemność [ml] 1000
Przeznaczenie do parzenia herbaty/kawy/ziół
Możliwość mycia w zmywarce tak
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OPIS PROdUKTU
1. tłok
2. Pokrywa
3. dzbanek
4. Uchwyt
5. Zestaw sitek

PRZyGOTOWANIE URZĄdZENIA
1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie zabezpieczenia, folie i naklejki z urządzenia.
2. Należy sprawdzić czy szkło dzbanka nie jest uszkodzone/pęknięte.
3. Następnie dzbanek należy umyć pod bieżącą wodą. 
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OBSłUGA ZAPARZACZA
1. Przygotowując wybrany napój należy trzymać uchwyt dzbanka jednocześnie wysuwając tłok z sitkami 

pionowo do góry.
2. do dzbanka należy wsypać stosowną ilość kawy/herbaty/ziół. do tego celu może posłużyć miarka 

na zbiorniku.

UWAGA: dlA UZySKANIA dOBREGO EfEKTU ZAPARZENIA NAPOjU NAjlEPIEj jEST ZASTOSOWAć 
śREdNIO ZMIElONE ZIARNA KAWy lUB lIśCIASTĄ HERBATę ORAZ RóŻNEGO ROdZAjU lIśCIASTE ZIOłA.
3. kawę/herbatę/zioła w dzbanku zalać gorącą wodą, nie używać wrzątku. Zalewając maksymalnie do 

wskazanego poziomu 1000 ml.
4. Zalecane jest mieszanie parzonej kawy/herbaty/ziół plastikową łyżką. Metalowe łyżki powodują 

wyszczerbienie bądź pęknięcie dzbanka.
5. Pokrywkę z tłokiem nałożyć na dzbanek.
6. Napój pozostawić na około 4 minuty do zaparzenia.
7. w celu lepszego rezultatu parzenia kawy czy ziół, należy powolnie wciskać tłok.
8. w przypadku zatkania sitek, zaleca się wyjąć tłok z sitkami, zamieszać napój a następnie  ponownie 

wcisnąć go do dzbanka. 

UWAGA!

NIE dOTyKAć OBUdOWy POdCZAS PROCESU PARZENIA! URZĄdZENIE jEST GORĄCE! NIE PRZENOSIć 
URZĄdZENIA WyPEłNIONEGO GORĄCyM PłyNEM!

CZySZCZENIE I KONSERWACjA
Zaparzacz oraz wszystkie jego elementy nadają się do mycia ręcznego jak i do mycia w zmywarce. 
Po każdym użyciu zalecane jest rozkręcenie sitek, opróżnienie ich z resztek kawy/herbaty/ziół oraz umycie 
tłoka.
Nie zaleca się używania do czyszczenia dzbanka materiałów powodujących porysowania na powierzchni.

EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACjA
Możesz pomóc chronić środowisko! dalsze przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się 
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego 
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
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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 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.
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 nieznacznie 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.


