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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TESTER PORTABIL BANCNOTE 
CU ILUMINARE 

Cod produs: 751778 
Versiune 10/10 

 

Destinația de utilizare 
Testerul de bancnote se utilizează pentru a verifica 
autenticitatea bancnotelor. Produsul dispune de lumină UV 
şi funcţie lanternă cu lumină albă, pentru a verifica 
autenticitatea bancnotelor. Pentru a fi uşor de transportat, 
testerul are o curea de prindere. 
Produsul nu trebuie să fie udat sau umezit. 
Produsul este alimentat cu 4 baterii AA, neincluse. 
Orice altă utilizare decât cea descrisă aici poate distruge 
produsul şi poate duce la risc de incendiu, şocuri electrice 
sau electrocutare. Nicio parte a produsului nu poate fi 
schimbată sau modificată. 
Instrucţiunile de utilizare trebuie respectate tot timpul. 
Produsul corespunde normelor europene. Toate numele 
companiei şi produselor sunt mărci înregistrate şi aparţin 
producătorului. Toate drepturile rezervate. 
 

Conţinutul pachetului 
 Tester bancnote 

 Instrucţiuni de utilizare 
 

 Explicarea simbolurilor 
Un fulger într-un triunghi atrage atenţia asupra 
pericolului de electrocutare. 
 

Semnul de exclamare într-un triunghi atrage 
atenţia asupra riscurilor particulare asociate 
manevrării, funcţionării şi operării produsului. 

 

Simbolul mâinii indică prezenţa unor sfaturi speciale 
şi informaţii despre operare.  

 

Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucţiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanţie. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situaţii! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării 
nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  

 Aparatul este alimentat de 4 baterii AA, nu sunt incluse. 

 Conversia sau modificarea neautorizată a produsului este 
inadmisibilă din motive de securitate CE. 

 După schimbări rapide de temperatură, produsul 
necesită un timp de aclimatizare la temperatura 
ambientală înainte de a fi utilizat. Aşteptaţi până când 
aparatul ajunge la temperatura ambientală. 

 Aparatul nu este o jucărie, nu-l lăsaţi la îndemâna 
copiilor. Aparatele electrice nu trebuie lăsate la 
îndemâna copiilor.  

 Dacă aveţi orice întrebare la care nu găsiţi răspuns în 
acest manual, adresaţi-vă unui specialist. 

 Nu lăsaţi materialul de ambalaj la întâmplare. Poate fi 
periculos pentru copii.  

 Funcţionarea sigură nu mai este posibilă dacă: 
- Aparatul este vizibil deteriorat 
- Aparatul nu mai funcţionează 
- Aparatul a fost depozitat în condiţii nefavorabile pen-

tru o mai lungă perioadă de timp sau 
- A fost supus la stres mecanic pe parcursul trans-

portului 

 Dacă aparatul este vizibil deteriorat, nu-l mai folosiţi.  

 În instituţii publice, trebuie respectate normele de 
protecţia muncii în utilizarea echipamentelor electrice. 

 Produsul nu trebuie să fie udat sau umezit. 

 Nu puneţi niciodată fluide lângă aparat.  

 Întreţinerea, ajustările şi reparaţiile trebuie realizate 
numai de către personal calificat în ateliere de 
specialitate. 

 Dacă aveţi întrebări la care acest manual nu oferă 
răspuns, adresaţi-vă serviciului nostru de relaţii cu clienţii 
sau unui service specializat. 

 

Informaţii despre baterii 
 Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. 

 Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile 
în aparat. 

 Nu lăsaţi bateriile la întâmplare, există riscul de a fi 
înghiţite de copii sau animale de casă. Dacă acest lucru s-
a întâmplat, adresaţi-vă imediat unui medic.  

 Bateriile care prezintă scurgeri pot provoca arsuri grave 
în contact cu pielea. De aceea, vă recomandăm să purtaţi 
mănuşi când le înlocuiţi. 

 Asiguraţi-vă că bateriile nu sunt scurtcircuitate, 
dezasamblate sau aruncate în foc. Risc de explozie. 

 Nu demontaţi niciodată bateriile. 

 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile obişnuite. Risc de 
explozie! 

 Dacă nu folosiţi aparatul mai multă vreme, scoateţi 
bateriile sau acumulatorii din el. O baterie descărcată 
poate prezenta scurgeri care să deterioreze aparatul. 

 Pentru protecţia mediului înconjurător, eliminaţi baterii-
le conform normelor. Citiţi cap. „Eliminare”. 

Utilizarea acumulatorilor poate avea ca efect o iluminare 
mai slabă sau o durată de viaţă mai scurtă. De 
aceea, vă recomandăm să folosiţi baterii alcaline de 
calitate. 
 

Introducerea/înlocuirea bateriilor 
 Scoateţi capacul compartimentului bateriilor din lateral. 

 Scoateţi bateriile uzate. 

 Introduceţi 4 baterii AA respectând polaritatea corectă. 

 Puneţi capacul compartimentului la loc. 
 
Descrierea funcţionării butonului de pornire 
Poziţia Tube :  Lumina UV este activată, pentru verifica-

rea funcţiei fluorescente a bancnotelor. 
Poziţia lanternă: Funcţia lanternă este activată; cu ea se  

pot  verifica marcajele de pe bancnote. 
Poziţia :  Testerul este oprit.  
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Înlocuirea becului UV 
 

Scoateţi bateriile înainte de înlocui becul. 
 

 Desfaceţi capacul transparent cu grijă din carcasă. Partea 
albă rămâne în carcasă. 

 Scoateţi becul (în acest scop, tubul este trebuie rotit cu 
90 de grade). 

 Introduceţi nou bec (tub fluorescent de 4W UV, tip BLB-
T5/4W) şi rotiţi-l cu 90 de grade 

 Puneţi la loc capacul transparent. Împingeţi-l pur şi 
simplu până când potriveşte. 

 

Piciorul mobil 
Testerul de bancnote are un picior mobil cu ajutorul căruia 
poate fi fixat pe o masă. În această poziţie aparatul poate fi 
utilizat în confortabil la verificarea bancnotelor.  
 

Întreţinere şi curăţare 
În afară de înlocuirea becului, nu există părţi care necesită 
întreţinere la acest aparat. 
Folosiţi numai o cârpă curată şi uscată pentru a şterge 
carcasa. Nu folosiţi agenţi chimici sau substanţe de curăţare 
care conţin solvenţi. 
 

Eliminarea elementelor uzate 
a) General 

Vă rugăm eliminaţi produsul numai în conformitate cu 
normele în vigoare pentru a proteja mediul 
înconjurător şi săntatea umană şi utilizarea resurselor 
naturale în mod prudent şi raţional. Un „x” peste un 
tomberon semnifică faptul că aparatul nu poate fi 
aruncat decât în locuri special amenajate şi nu la 
gunoiul menajer. 

 
b) Baterii şi acumulatori 

Pentru a proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului 
înconjurător, pentru a proteja viaţa şi sănătatea 
oamenilor şi pentru a utiliza resursele naturale în 
mod prudent şi raţional, utilizatorul trebuie să 
predea toate echipamentele electronice şi 
electrice nefuncţionale la centrele de colectare 
special amenajate. Simbolul tomberonului tăiat cu 
două linii indică necesitatea dezafectării speciale a 

produsului, separat de deşeurile menajere. Dezafectarea 
bateriilor/bateriilor reîncărcabile Utilizatorul este obligat să 
predea bateriile şi acumulatorii reîncărcabili uzaţi la locurile 
speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor şi 
acumulatoriilor împreună cu deşeurile menajere. Bateriile şi 
acumulatorii conţin elemente periculoase pentru mediu şi 
sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripţionate 
pe fiecare baterie/acumulator ( Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, 
Pb – Plumb).  
 

Date tehnice 
Alimentare:  4 baterii AA 1,5 V 
Lumină UV: bec 4 W UV, tip: BLB-T5/4W 
Lanternă:  1 x LED alb 
Dimensiuni:  aprox. 160 x 56 x 24mm 
Greutate:  aprox. 90 g (fără baterii) 
Temperatură funcţionare: -10 +50 °C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL 
(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 

 


