
Návod na digitální pokladničku
Professor 

Hledáte chytrou pokladničku? Právě jste ji nalezli! Tato důmyslná pokladnička rozpozná a započte každou minci v 
české měně, kterou prostrčíte štěrbinou do pokladničky. Poté ukáže na displeji celkovou aktuální uspořenou částku. 
Řekněte sbohem ručnímu počítání úspor!

Po vybalení a před použitím zkontrolujte obecný stav pokladničky. Zjistěte, zda není uvolněn nebo ztracen šroubek na 
víčku, zda není pokladnička mechanicky poškozená, což může ovlivnit její správnou funkci. Poškozenou pokladničku 
nepoužívejte.

Vkládejte postupně 
mince do pokladničky

Otevřete víčko pokladničky pomocí přiloženého klíčku 
pootočením ve směru šipek.

Odšroubujte kryt baterií Vložte 2xAA (tužkové) baterie
(dbejte na správnou polaritu)

Stiskněte tlačítko RESET.
Zašroubujte zpět kryt

Vžd y  v í t e ,  ko l i k  m á t e  n a s p o ř e n o !

Závada Možné příčiny Možná řešení
Prázdný displej 1. Zkontrolujte, zda jsou vloženy 

baterie
Zkontrolujte nebo vyměňte baterie

2. Baterie jsou vloženy s nesprávnou 
polaritou nebo jsou vybité

Nesprávné údaje na displeji Nesprávné vkládání mincí Vkládejte mince do otvoru jedním 
plynulým pohybem a vertikálně.
Nevkládejte do pokladničky cizí 
mince.

Návod:



Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky 
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urče-
ných sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 
185/2001 Sb. v platném znění. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických  a elektronických zařízení (z domácnosti)

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z 
oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato sku-

tečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního 

záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka 
se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením 
(např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), 
byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto 
zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 

Servis:  Zásobování a. s.
  Chloumecká 3376
  276 01 Mělník
  tel.: 315 646 160
  reklamace@zasobovani.cz
  www.eva.cz


