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KB-238 
Συσκευή ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και 
προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην 
επιτρέπετε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις σχισμές 

εξαερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή 
κάποιο μικροαντικείμενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως 
από την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευμένο 
τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου. 
Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και 
χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά. 
Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για 
επίδειξη προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο με 
τις οδηγίες χρήσης. 
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Καθαρισμός: Kαθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα στεγνό 
πανί ή με ηλεκτρική σκούπα με μαλακό βουρτσάκι. 

Θερμότητα:  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές 
θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιματιστικά και άλλες 
συσκευές. 

Παροχή ρεύματος: Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με 
ηλεκτρικό ρεύμα 230V AC / 50Hz. 

Kαλώδιο τροφοδοσίας: Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα τροφοδοσίας 
μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία της. Μην τροποποιείτε 
το καλώδιο τροφοδοσίας σε καμία περίπτωση όταν εμφανίζει ίχνη φθοράς ή 
καταστροφής του περιβλήματος του. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να 
τοποθετείται έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να 
κοπεί από  αντικείμενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης 
ώστε να μην τσακίζει σε κανένα σημείο του. 

Διακοπή της λειτουργίας: Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν 
σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε 
ένα ειδικευμένο τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα: 

 To καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί 

 Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή 

 Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή ή με οποιοδήποτε τρόπο εισχώρησε κάποιο 
υγρό σε αυτή. 

 Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας 

 Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημα της 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρόκειται να αλλάξετε την λάμπα UV πρέπει να έχετε βγάλει 
οπωσδήποτε την συσκευή από την πρίζα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας την λάμπα UV 

 
Περιγραφή εξαρτημάτων της συσκευής 

 
1. Διακόπτης επιλογής 
λειτουργίας 
Θέση OFF : H συσκευή δεν 
λειτουργεί 
Θέση UV : Έχει 
ενεργοποιηθεί η λυχνία UV  
Θέση MGWM : Έχει 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
ανίχνευσης μαγνητικής 
ανίχνευσης  και το λευκό φώς 
της επιφάνειας παρατήρησης. 
2. Ενδεικτικό ύπαρξης 
μαγνητικής μελάνης. 
3 Κεφαλή ανίχνευσης 
μαγνητικής μελάνης ή ταινίας. 
4. Φωτιζόμενη επιφάνεια 
5. Μεγεθυντικός φακός 
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Χρήση της συσκευής 
 
Η συσκευή διευκολύνει τον χρήστη να ελέγξει την γνησιότητα ενός 
χαρτονομίσματος με τους ακόλουθούς τρόπους. 
 
Α. Έχοντας ενεργοποιήσει την λυχνία UV και τοποθετώντας το χαρτονόμισμα 
στην επιφάνεια παρατήρησης, αν έχει φθορίζοντα νημάτια αυτά θα 
φωσφορίζουν κάτω από το φως της λυχνίας. 
 
Β. Έχοντας ενεργοποιήσει την μαγνητική ανίχνευση ακουμπώντας ένα 
χαρτονόμισμα -που έχει μαγνητική μελάνη ή ταινία -και σύροντας το πάνω 
στην μαγνητική κεφαλή θα ενεργοποιηθεί η φωτεινή ένδειξη  
 
Γ. Έχοντας ενεργοποιήσει την φωτεινή επιφάνεια και ακουμπώντας το 
χαρτονόμισμα πάνω σε αυτή -με την βοήθεια του μεγεθυντικού φακού -
μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε τα υδρογραφήματος του χαρτονομίσματος. 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε την συσκευή. Για 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε 
σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της στην Ελλάδα 
(TELEIMPEX A.E τηλ: 216 4003900 ή στο tele@tele.gr) 
 
 
Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
http://www.tele.gr/gr/content/terms 
 
 

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους 
τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση 
ηλεκτρονικών συσκευών. 

 
 
 


