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4812547

UV tester bankoviek ZLUV220/2

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru kúpou výrobku značky FK technics. 
Tento pokyny Vás oboznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnu 
obsluhou.

SK

Návod k použitie
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POPIS PRODUKTU
Skutočný profesionálny prístroj na kontrolu bankoviek a kreditných kariet nielen v 
obchodoch a reštauráciách. Obe UV žiarivky sú v stabilnom kryte z umelej hmoty a tak je 
zrak obsluhujúceho optimálne chránený.

POUŽITIE
1. Postavte profesionálny prístroj na testovanie bankoviek na rovnú plochu a zastrčte sieťovú 
zástrčku do domácej sieťovej zásuvky.
2. Položte testovanú bankovku, šek a pod. Pod UV-žiarivku.
3. Zapnite spínačom UV-žiarivku k otestovaniu fluorescenčných znakov.
• Bankovky s UV znaky: UV-citlivé značenie na bankovke sa zobrazí.
• Bankovky bez UV znakov: UV-citlivé značenie nebude viditeľné a textúry na bankovkách 

sa nebudú meniť. Vodotlač nebude viditeľný. Holografický symboly budú viditeľné na 
prednej strane bankovky, ale nie na zadné.

• Falošných bankoviek: Falšované bankovka bude ihneď žiariť modro. Vodoznaku nebude 
vidieť, na rozdiel od holografického symbolu, ktorý bude veľmi viditeľný, a to ako na 
prednej, tak i na zadnej strane bankovky. Všetky falšované bankovky sú fluorescenčné. 
Ak máte pochybnosti, overte vodoznak: ten musí byť veľmi dobre definovaný farby. 
Pravá bankovka musí byť mierne drsná na dotyk. Pravá bankovka nesmie byť lesklá 
alebo vosková.

VÝMENA UV LAMPY
K výmene osvetľovacieho prostriedku musí byť prístroj otvorený. Preto musí byť výmena 

NEPREHLIADNITE
• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a bezpečnostné upozornenia, 

aby ste predišli prípadným škodám, či zranenie.
• Ponechajte si tento návod na obsluhu, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!
• Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité pokyny na uvedenie 

výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu.
• Ak výrobok odovzdáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod 

na obsluhu.
• Obsah tohto návodu je viazaný autorskými zákonmi a bez písomného súhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmie byť jeho obsah reprodukovaný.

UPOZORNENIE
• Používajte zariadenie len na účely, pre ktoré je určené s ohľadom na jeho technické 

špecifikácie. Jeho preťaženie či vyššie napätie môže zariadenie zničiť.
• Inštaláciu zariadení smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
• Spoločnosť FK technics, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté 

neodbornou manipuláciou s výrobkom.
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osvetľovacieho prostriedku vykonávaná len odborným personálom, ktorý je oboznámený 
s predpismi a bezpečnostnými požiadavkami pre takúto prácu. V takom prípade dopravte 
prístroj do odbornej servisnej dielne.
1. Pred výmenou osvetľovacieho prostriedku musí byť prístroj odpojený od napájania (vyti-
ahnutá zástrčka!).
2. Osvetľovacie prostriedky musia byť nahradené len osvetľovacími prostriedkami rovnakého 
typu a rovnakého výkonu. Lampa má životnosť 2.000 až 4.000 hodín.
3. Vyberte skrutky držiaku lampy.
4. Ľahko a opatrne otočte lampu, aby ste lampu uvoľnili.
5. Vymeňte lampu za presný typ lampy.
6. Vložte novú lampu. Opatrne otočte lampu, aby zapadla na miesto.
7. Znovu nainštalujte podperu a upevnite skrutkami.



Výrobca:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 04/19_01

Made in China
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TECHNICKÉ PARAMETRE
Kód 4812547
Funkcia kontrola bankoviek a kreditných kariet, kontrola všetkých 

typov fluorescenčných symbolov
Náhradná UV lampa LAMP04TBL
Napájenie 230 V AC
Rozmery 270 x 115 x 105 mm

PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobok je v zhode so všetkými základnými európskymi normami, ktoré je možno na 
požiadanie predložiť.

LIKVIDÁCIA
Nefunkčné výrobok musí byť zlikvidovaný podľa platných predpisov na ochranu životného 
prostredia!


