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Používateľský manuál k Soldi 185 

Operácie 
Zapojte zariadenie do siete. Vyberte si z dvoch 
možností, detekcia UV svetlom alebo detekcia 
bielym svetlom vrátane magnetického 
testovania (použite prepínač umiestnený na 
pravej strane zariadenia). 

0 = off 
I = detekcia bielym svetlom a magnetický tester 
II = UV svetlo 

Magnetická detekcia hrozby 
Lokalizujte polyesterový prúžok bankoviek pomocou bieleho svetla. 

Pozícia polyesterového prúžka sa môže odlišovať v závislosti od meny. 

Prepnite zariadenie do polohy „I“ a šúchajte polyesterový prúžok oproti 

magnetickému senzoru. 

Po detekcií, zaznie zvukový signál a na ľavej strane detektora sa objaví 

zelené svetlo. 

 

Detekcia UV svetlom 
Žiarivé prvky testovanej bankovky sa zobrazia s pomocou UV svetla. Pre 

viac informácií o aktuálnych UV prvkoch Euro bankoviek navštívte : 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sk.html 

 

 

Detekcia bielym svetlom 
Nasledujúce prvky sú viditeľné pomocou bieleho svetla: 

 architektonický motív, obrázkový vodoznak 

 hodnota bankovky ako vodoznak 

 tmavé vertikálne pásy ako vodoznak 

 tmavá čiara so svetlým nápisom ako polyesterový prúžok 

 hodnota pozostávajúca z fragmentov na prednej a zadnej strane 

ako priehľadný index 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sk.html


Dôležitý tip 

Vodoznaky môžu byť podvodníkmi sfalšované, ale podstatné rozdiely od ozajstných vodoznakov sú 

väčšinou viditeľné. Podvodné vodoznaky zvyknú mať tvrdé kontúry, chýbajúce veľmi svetlé časti 

najmä v hodnote pod obrázkovým vodoznakom. Ak je prítomný, polyesterový prúžok zvykne byť 

bledý a bez kontúr, svetlý nápis často chýba. Fragmenty hodnoty zvyčajne presne nesedia ako 

jednotný priehľadný index. 

Výmena UV lampy 
Upozornenie: 

Vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete pred výmenou UV lampy. 

Opatrne odstráňte UV lampu z držiakov na spodnej a vrchnej časti lampy. Opatrne vložte novú UV 

lampu. 

Majte na pamäti, že UV lampy sú spotrebný tovar a záruka sa naň nevzťahuje. 

Technické parametre 
Napätie 220 V / 230 V 

Rozmery 185 x 95 x 110 mm 

Váha 0,5 kg 

 


