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1. V balení: 
• Detektor pravosti bankovek Safescan 50 nebo 70  
• Příručka

Příručka  Safescan 50 & 70 série

2. Pokyny pro použití a údržbu
• Čistěte pouze měkkým suchým hadříkem
• nepoužívejte ve vlhkém prostředí
• Během čištění nebo když zařízení nepoužíváte, vyjměte zástrčku ze zásuvky 
• Pro dosažení optimálního výkonu nepoužívejte pod ostrým světlem

3. součásti a ovládání  
Safescan 50 
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Ultrafialová žárovka (UV)
Safescan 70 
3. Tlačítko pro zapnutí světla (UV/WL) 
4. Ultrafialová žárovka (UV)
5. Bílé světlo (WL)
6. Snímač pohybu 
7. Světelné vodítko 
Safescan 50 & 70  
8. Výstup síťového kabelu 
9. nástroj na vyjmutí UV žárovky 
 
4. Pokyny pro použití
Safescan 50
Zapojte do zásuvky a stiskněte spínač zapnutí/vypnutí, čímž budete moci  
kontrolovat UV znaky na bankovkách a platebních kartách.  
Po použití vypněte.
 
Safescan 70
Zapojte do zásuvky a jednou stiskněte tlačítko zapnutí světla, aby UV světlo  
kontrolovalo UV znaky na bankovkách a identifikačních kartách. Stiskněte znovu tlačítko pro zapnutí světla, aby bílé světlo 
kontrolovalo vodoznak, kovový proužek a mikrotisk. Poté, co Safescan 70 nebudete používat 20 vteřin v režimu bílého světla a 5 
minut v režimu UV světla, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
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Pro vypnutí automatické pohotovostní funkce stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro zapnutí světla po dobu 5 vteřin, dokud 
světelné vodítko nezhasne. Po uvolnění tlačítka dvakrát zabliká. Zopakujte, abyste znovu aktivovali automatickou pohotovostní 
funkci.
Abyste se dozvěděli o bezpečnostních znacích bankovek a o tom, co máte zkoumat, navštivte prosím www.euro.ecb.int (euro) nebo 
webové stránky Vaší národní banky (jiné měny).

5. Výměna uv žárovky

Obrázek 1            Obrázek 2                   Obrázek 3

1. Odpojte zařízení ze zásuvky napájení. 
2. Držte zařízení v rukou tak, aby zásuvka žárovky směřovala vzhůru.
3. Vezměte nástroj na vyjmutí UV žárovky ze spodní části zařízení.
4. Umístěte háček mezi 2 trubice a jemně, avšak pevně vytáhněte žárovku z objímky.
5. Opatrně vyjměte žárovku ze zařízení.
6. Otočte zařízení tak, aby zásuvka žárovky směřovala dolů.
7. Jemně vložte novou žárovku do zásuvky a zatlačte, dokud kliknutím v místě nezacvakne.

6. Technické údaje
Rozměry (š x h x v)  : 206 x 102 x 88 mm
Okolní teplota  : 0° C - 40° C (32° f - 104° f)
Okolní vlhkost  : < 85%
napájecí zdroj  : 220-240 V/50 Hz
Spotřeba proudu  : max. 11 W (Safescan 50) / max. 16 W (Safescan 70)

7. Záruka
Záruční postup
Zkontaktujte společnost Safescan pro pomoc: www.safescan.com

	  

	  

Tento výrobek splňuje zásadní požadavky a další důležitá ustanovení příslušných evropských 
směrnic. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na stránkách www.safescan.com

Po využívání odneste přístroj do sběrného dvora, je-li to možné. nevyhazujte výrobek společně s 
domovním odpadem.              
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