
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

*Dotyczy koloru urządzenia

Termos
mKA110*
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 
1. Należy używać produktu i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem 

opisanym w instrukcji obsługi. 
2. Termos nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego służy wyłącznie 

do użytku domowego.
3. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie 

jej przestrzegać.  
4. Nie należy umieszczać produktu lub jego podstawy na niestabilnych 

lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu. 
5. Termos nie służy do podgrzewania wody na kuchence.
6. Nie używać, jeśli pokrywka jest uszkodzona.
7. Nie należy napełniać  termosu  powyżej poziomu 450 ml.
8. Termos zawiera wbudowaną baterię. Nie należy wrzucać go do ognia.
9. Należy unikać wysokich temperatur otoczenia i bezpośredniego kontaktu 

ze słońcem.
10. Nie należy umieszczać termosu w zamrażalniku.
11. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 

8 lat przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych 
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony 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.

RYZYKO POPARZENIA!
UWAGA! PARZąC NAPój NAlEŻY PAmIęTAć, ABY TRZYmAć WYłąCZNIE 
ZA ZEWNęTRZNą OBUdOWę TERmOSU.
NIE CHWYTAj TERmOSU ZA STAlOWY ElEmENT ZNAjdUjąCY SIę W GóRNEj 
CZęŚCI PROdUKTU.
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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: mKA110*
Pojemność: 450ml
Bateria: Cr2032 wbudowana
możliwość mycia w zmywarce: Nie
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OPIS PROdUKTU
1. Zakrętka z wyświetlaczem LeD
2. Filtr
3. obudowa

1

3
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OBSłUGA
1. odkręć zakrętkę termosu oraz wyjmij filtr.
2. Przed pierwszym użyciem, produkt umyj miękką gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i 

przetrzyj miękką szmatką do sucha.
3. Do termosu wlej zimny bądź ciepły napój, nie przekraczając deklarowanej pojemności. Napełnij go 

pozostawiając około 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
4. Nie zaleca się używania metalowych akcesoriów kuchennych do mieszania napojów. 
5. Filtr służy do wyłapania osadów z zaparzonych napojów.
6. W celu podtrzymania temperatury wewnątrz termosu zakręć szczelnie zakrętkę. 

UWAGA! TERmOS UTRZYmUjE TEmPERATURę CIEPłYCH NAPOjóW dO 12 GOdZIN, A  ZImNYCH NAPOjóW 
dO 24 GOdZIN.

UWAGA! TEmPERATURA NAPOjóW W TERmOSIE jEST ZAlEŻNA Od OBjęTOŚCI NAPOjU, CZęSTOTlIWOŚCI 
OTWIERANIA TERmOSU I TEmPERATURY OTOCZENIA. TERmOS PRZECHOWUj W POZYCjI PIONOWEj.

dOTYKOWY WYŚWIETlACZ TEmPERATURY
1. Aby sprawdzić temperaturę wewnątrz termosu . Dotknij palcem wyświetlacza LeD. 

UWAGA! PROdUKT NAlEŻY OBRóCIć dO GóRY dNEm, ŻEBY OTRZYmAć PRAWIdłOWY OdCZYT 
TEmPERATURY.

UWAGA! ZAINSTAlOWANY TERmOmETR jEST BARdZO CZUłY I SZYBKO REAGUjE.
2. Przy napojach zimnych oznaczenie stopni Celsjusza  jest zielone, przy temperaturze powyżej  

60 stopni oznaczenie zmieni kolor na czerwony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACjA
1. Termos i filtr można wyparzyć w gorącej wodzie.

UWAGA! ZAKRęTKI NIE NAlEŻY WYPARZAć W GORąCEj WOdZIE. PRZETRZYj ZAKRęTKę WIlGOTNą SZmATKą.
2. Do czyszczenia termosów  nie używaj ostrych ani drażniących środków czyszczących.
3. Nie używaj metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich stron gąbek do zmywania, 

prowadzi to do uszkodzenia powierzchni.
4. Przed przechowywaniem przetrzyj produkt suchą ściereczką.

TERmOSY PRZECHOWUj OTWARTE PO UŻYCIU.
5. W przypadku wystąpienia wewnątrz termosów matowych osadów z soli wapnia zawartych w wodzie 

możesz je usunąć przy użyciu ciepłej wody z dodatkiem octu.
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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 przekre-
ślonego 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.

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 skład-
ników 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, 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.
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.
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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.


