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Návod použití 
 

Přenosný detektor pravosti bankovek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gratulujeme Vám ke koupi mobilního kontrolního zařízení pro kontrolu Euro-bankovek a 
ostatních měn (dle modelu). 
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Abyste se mohli z výrobku radovat po dlouhou dobu, přečtěte si prosím pečlivě 
návod k použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
 

1. Ukazatel směru šipky výstupu bankovky dozadu 
2. Ukazatel směru šipky výstupu bankovky dopředu 
3. Ukazatel počtu zkontrolovaných bankovek (počet kusů) 
4. Ukazatel celkového součtu kontrolovaných bankovek 
5. Ukazatel měny pro Euro 
6. Ukazatel měny pro švýcarský Frank nebo pro jinou měnu (podle modelu) 
7. Tlačítko k volbě měny 
8. Tlačítko zapnout / vypnout 
9. Tlačítko k volbě směru výstupu bankovky 

 
 

Návod k použití: 
 

A. Postavte zařízení na vodorovnou plochu a zkontrolujte, že zařízení nevykazuje 
žádné poruchy.  

B. Toto zařízení je vybaveno síťovou zástrčkou a litiovými iontovými bateriemi, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí. V síťovém provozu se baterie automaticky 
dobíjejí. Doba Standby činí až 30 hodin. Při prvním uvedení zařízení do provozu 
dodržte prosím dobu nabíjení baterií, které činí minimálně 15 hodin! 

 
Poznámka: V případě, že zařízení v bateriovém provozu delší dobu nepoužíváte, 
přepne se zařízení automaticky do modu Standby a diody LED budou blikat. 
Při opětovném vložení bankovky je zařízení ihned připraveno k provozu!    
 

C. Nyní zařízení zapněte pomocí funkčního tlačítka ON/OFF (stiskněte po dobu 2 
sekund). Vaše zařízení se nyní nachází v základní funkci. Na displeji svítí ukazatel 
Euro a šipka odpovídajícího směru pro výstup bankovek. 

 
 

D. Změna směru výstupu bankovek: 
- Jednou stiskněte tlačítko DIR / CLEAR 
- Na displeji se rozsvítí kontrolní světýlko pro odpovídající směr výstupu 

bankovek. 
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E. Změna kontrolního modu na jinou měnu (podle měnového softwaru) 
- Jednou stiskněte tlačítko CURRENCY 
- Na displeji se zobrazí kontrolní světýlko pro odpovídající měnu. 

F. Ke kontrole bankovky prosím vložte bankovku zepředu do zařízení, určité 
směřování bankovky přitom není nutné! Zařízení nyní bankovku automaticky vtáhne 
a zkontroluje. (Doba kontroly 0,2 sekund). Výstup bankovky probíhá dle volby podle 
nastavení zepředu nebo zezadu. 
Pokud je bankovka „podezřelá“, zazní signál (3x pípnutí) a na displeji se objeví 
následující informace:  

- E1  délka bankovky není správná popř. nemohla být rozpoznána 
- E2 – E3 umístění nebo existence magnetové částice nebyla rozpoznána  

nebo chybí 
- E4 – E5 infračervené znaky bankovky nebyly rozpoznány. 

G. Zobrazení na displeji nastavte opět na nulu 
- Na 2 sekundy prosím stiskněte tlačítko DIR/CLEAR 
- Zazní signál 

Výstup bankovky proběhne dle volby podle nastavení zepředu nebo zezadu. 

 
 

UPOZORNĚNÍ! 
 
- Dbejte prosím na to, aby nebylo zařízení vystaveno přímému slunečnímu záření, silným 
zdrojům světla nebo eletromagnetickým vlivům. Používání mobilních telefonů v blízkosti 
zařízení by navíc mohlo vést k chybným kontrolám bankovek.  
 
- Zásobení elektrickým proudem by se mělo pohybovat okolo 220V + 10%, jinak by mohla 
být ohrožena správná funkce zařízení. 
 
- Aby byly výsledky zařízení spolehlivé, používejte prosím zařízení podle návodu k použití. 
 
- Sami zařízení nerozkládejte a neopravujte. Za vlastnoruční jednání nepřebíráme žádnou 
záruku. 
 
- Znečištěné nebo nečisté bankovky se mohou ukázat jako falešné, jelikož bezpečnostní 
znaky bankovek by mohly být nečitelné nebo poškozené. 
 
 

Údržba zařízení! 
 
- V pravidelných intervalech a obzvláště při hlášení o chybách zařízení senzory vyčistěte 
pomocí vatových tyčinek namočených do alkoholu.  
 
POZNÁMKA! Zařízení a baterIE (lithiové, iontové) likvidujte ohleduplně k životnímu  
prostředí! 

Technické údaje zařízení  
 
Měna      Euro / britská Libra / švýcarský Frank                   
                                                                (podle modelu) 
Rychlost kontroly na jednu bankovku  > 0,2 sekund 
Kontrola bankovek    Jednotlivě a nezávisle na směru 
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Proces kontroly bankovek  Umístění a existence magnetické barevné 
částečky, infračervené znaky, správné rozměry 
bankovky a bezpečnostní nit 

Doba Standby  až 30 hodin 
Automatická vlastní diagnostika ano 
Váha  0,8 kg s baterií 
Rozměry (D x Š x V) 221x132x85 mm 
Elektrický proud  AC 220V/50HZ 
Spotřeba proudu  > 5 Watt 

 
 
 
 
 


