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

jej przestrzegać.  
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzoną obudowę. Jeżeli przewód 

zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę 
do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. 
W żadnym razie nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie.

3. Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą oryginalnego zasilacza. 
Nie należy stosować nieoryginalnych akcesoriów.

4. Urządzenie należy ładować zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce 
znamionowej.

5. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego. 
6. Nie obsługuj urządzenia, nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki zasilacza 

mokrymi dłońmi.
7. Chroń przewód zasilacza przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól 

aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu 
z wodą ani jakimikolwiek płynami.

8. Nie należy blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza w trakcie 
pracy.

9. Aby wyciągnąć wtyczkę z zasilacza, złap za wtyczkę, nie ciągnij za 
przewód.

10. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego 
po zakończeniu ładowania urządzenia. 

11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno 

znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13. Z urządzenia można korzystać wyłącznie z zamontowanym filtrem 

i pojemnikiem na kurz.
14. 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 
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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.

15. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
16. Nie należy wsysać większych kawałków papieru, plastiku, ponieważ 

może to zapchać wlot powietrza. Jeżeli wlot lub filtr zostanie zapchany, 
należy bezzwłocznie usunąć zanieczyszczenie i oczyścić filtr.

17. Nie wolno przykładać otworu wlotowego blisko uszu i oczu. Nie należy 
odkurzać ludzi i zwierząt.

18. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
19. Nie należy zginać przewodu zasilacza ani nawijać go na urządzenie.
20. Nie przepełniaj zbiornika na kurz, zawsze opróżniaj zbiornik przed 

maksymalnym napełnieniem.
21. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
22. Nie stosowanie powyższych zaleceń odnośnie zasad bezpieczeństwa 

może skutkować skróceniem czasu pracy lub uszkodzeniem urządzenia.

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 MHV300
Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz

DC 10.0V  0.5A
Bateria DC 7.2V, 2200mAh
Czas ładowania 4-6 godzin
Moc 55W
Pojemność zbiornika 200ml
Czas pracy ≤18 min
Głośność 80dB(A)
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OPIS PROdUKTU
1. Otwór ssący
2. Pojemnik na kurz
3. Szczotka
4. Nasadka szczelinowa
5. Uchwyt ścienny
6. Otwory do mocowania uchwytu
7. Zasilacz
8. Wskaźnik poziomu naładowania baterii
9. Przycisk Włącz/Wyłącz
10. Uchwyt
11. Gniazdo ładowania
12. Wylot powietrza
13. Osłona silnika
14. Obudowa filtra
15. Filtr
16. Przycisk zwolnienia zbiornika
17. Mocowanie uchwytu ściennego
18. Prowadnica pojemnika

PRZEd PIERWSZyM URUCHOMIENIEM
1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie. 

UWAGA! NIE URUCHAMIAj USZKOdZONEGO URZądZENIA.

3. Przed pierwszym uruchomieniem należy ładować baterię 6 godzin aż do pełnego naładowania.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. jest 
to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

4. Zamocuj uchwyt ścienny we właściwej pozycji za pomocą kołków i śrub znajdujących się na wyposażeniu. 
Ważne aby uchwyt został zamocowany w pobliżu gniazda zasilania. Umieść odkurzacz w uchwycie 
wsuwając go od góry:
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5. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego, następnie włóż wtyczkę przewodu zasilacza do 
gniazda ładowania w odkurzaczu. Wskaźnik ładowania zacznie pulsować, informując o trybie ładowania: 

6. Bateria zostanie w pełni naładowana gdy wszystkie diody wskaźnika zaczną świecić stale. Czas pracy 
urządzenia uzależniony jest od poziomu naładowania baterii oraz jej stanu.

7. Poziom rozładowywania baterii, sygnalizowany będzie w następujący sposób:

Stan baterii Sygnalizacja wskaźnika
60-100% Diody 1, 2, 3 świecą stale
30-60% Diody 1, 2 świecą stale
10-30% Dioda 1 świeci stale
< 10% Dioda 1 pulsuje
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2. Zamocuj pojemnik na prowadnice wsuwając go od góry, następnie zablokuj pojemnik dociskając do 
obudowy silnika, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Naciśnij przycisk  aby uruchomić odkurzacz. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie 
odkurzacza. 

4. W celu odkurzania w szczelinach i rogach, użyj nasadki szczelinowej mocując ją w otworze ssącym.
5. W celu odkurzania chropowatych powierzchni i wykładzin dywanowych, użyj szczotki mocując ją  

w otworze ssącym.

UWAGA! NIE NAlEŻy PRZEKRACZAć ZAPEłNIENIA ZBIORNIKA POWyŻEj POZIOMU MAX W PIONIE. 

dEMONTAŻ I CZySZENIE
1. Wyłącz odkurzacz, naciskając przycisk .
2. Wyjmij szczotkę lub nasadkę szczelinową z otworu ssącego na pojemniku.
3. Naciśnij przycisk zwolnienia pojemnika (A) i wysuń pojemnik z prowadnic (B).
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UWAGA! NIE NAlEŻy WłąCZAć OdKURZACZA W TRAKCIE łAdOWANIA BATERII. 

UWAGA! BATERIę NAlEŻy ZAWSZE łAdOWAć dO PEłNA. dO łAdOWANIA NAlEŻy UŻyWAć WyłąCZNIE 
ORyGINAlNEGO ZASIlACZA.

UWAGA! NIE NAlEŻy URUCHAMIAć URZądZENIA jEŻElI BATERIA jEST CAłKOWICIE ROZłAdOWANA. 
NAlEŻy NIEZWłOCZNIE NAłAdOWAć BATERIę dO PEłNA.

INSTAlACjA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilacza z gniazda ładowania. Włóż filtr w obudowę filtra i zablokuj go obracając 

zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, następnie wsuń obudowę z filtrem do pojemnika na kurz.
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EKOlOGICZNA I PRZyjAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACjA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się 
z władzami miejskimi.

4. Chwyć filtr i wyjmij go wraz z obudową z pojemnika na kurz. Obróć filtr w przeciwnym kierunku do 
ruchu wskazówek zegara i wyjmij go z obudowy. Oczyść filtr i jego obudowę z kurzu, opróżnij pojemnik 
z zanieczyszczeń, pojemnik można opłukać czystą wodą. Ponownie zamocuj i zablokuj filtr w obudowie 
obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Włóż obudowę z filtrem do  suchego 
pojemnika. Pojemnik zamocuj na prowadnicach i dociśnij aż usłyszysz kliknięcie.

5. Zalecane jest czyszczenie pojemnika na kurz oraz filtra, po każdym odkurzaniu. 
6. Obudowę odkurzacza przetrzyj lekko zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha.
7. Zamocuj odkurzacz w uchwycie ściennym.

UWAGA! NIE NAlEŻy ZANURZAć URZądZENIA W WOdZIE ANI INNyCH PłyNACH. dO CZySZCZENIA 
NIE NAlEŻy UŻyWAć śCIERNyCH MATERIAłóW ANI ŻRąCyCH śROdKóW CHEMICZNyCH. NIE NAlEŻy 
UŻyWAć OdKURZACZA Z PEłNyM ZBIORNIKIEM. W PRZyPAdKU ZGROMAdZENIA ZByT dUŻEj IlOśCI 
KURZU ORAZ ZAPCHANIA fIlTRA, OdKURZACZ STRACI SIłę SSANIA.

ROZWIąZyWANIE PROBlEMóW

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa. Bateria jest rozładowana. Naładuj do pełna baterię odkurzacza.
Wskaźniki nie świecą  
w trakcie ładowania.

Nieprawidłowe podłączenie 
zasilacza.

Sprawdź czy wtyczka przewodu 
zasilacza jest prawidłowo zamocowana 
w gnieździe ładowania.

Słaba moc ssania. Pojemnik jest przepełniony, filtr jest 
zanieczyszczony.

Opróżnij pojemnik i wyczyść filtr.

Poziom naładowania baterii jest 
zbyt niski.

Naładuj do pełna baterię odkurzacza.

Zużyty filtr. Wymień filtr na nowy.
Kurz wydostaje się przez 
otwory wylotowe.

Filtr został uszkodzony. Wymień filtr na nowy.
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MOŻESZ POMóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

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.
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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.


