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Упътване за употреба   
Safescan серии 50 и 70 

БЪЛГАРСКИ
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1. В комплекта: 
• Детектор за фалшиви банкноти Safescan 50 или 70,   | 
   черен или бял 
•  Упътване за употреба 

Упътване за употреба   Safescan серии 50 и 70 

2. Указания за използване и поддръжка  
• Почиствайте само с мека суха кърпа 
•  Не използвайте във влажна среда 
•  Изваждайте щепсела от контакта, когато почиствате уреда или не  
    го използвате 
•  Не използвайте под силна светлина за по-голяма ефективност 

3. Основни части и контролни бутони   
Safescan 50 
1. БутоН On/Off (Вкл./Изкл.) 
2. ултраВИолетоВа лампа (UV) 
Safescan 70 
3. Бутон за избор на светлина (UV/WL) 
4. ултравиолетова лампа (UV) 
5. Бяла светлина (WL) 
6. Сензор за движение
7. Светлинен индикатор 
Safescan 50 и 70  
8. Букса за захранващия кабел
9. Инструмент за смяна на UV-лампата 
 
 
4. Указания за използване  
Safescan 50
Включете щепсела и натиснете бутона за вкл./изкл., за да проверявате  
UV-функции на банкноти и лични карти. Изключвайте след  
прекратяване на използването.
Safescan 70
Включете щепсела и натиснете веднъж бутона за избор на светлина,  
за да можете да проверявате с UV-светлина UV-функциите на банкноти и лични карти. Натиснете бутона за избор на 
светлина още веднъж, за да проверявате на бяла светлина за воден знак, метализирана нишка и микротекст. ако не 
използвате Safescan 70 за 20 секунди в режим "бяла светлина" и 5 минути в режим "UV-светлина", уредът автоматично 
преминава в режим на готовност.
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за да изключите автоматичния режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за избор на светлина за 5 секунди, 
докато се покаже светлинният индикатор. След пускането на бутона той премигва два пъти. повторете това действие, 
за да върнете уреда в режим на готовност. за да знаете кои са функциите за сигурност на банкнотите и какво точно да 
проверявате, моля, посетете www.euro.ecb.int (за евро), или страницата на вашата национална централна банка 
(за други валути).  

5. Смяна на uv-лампата 

Фигура 1            Фигура 2                   Фигура 3

1. Изключете уреда от електрическия контакт. 
2. Хванете го в ръка така, че гнездото на лампата да е насочено нагоре. 
3. Извадете инструмента за сваляне на UV-лампата от долната страна на уреда. 
4. поставете извития накрайник между двете тръбички и издърпайте внимателно, но решително лампата от гнездото 
5. Извадете внимателно лампата от устройството 
6. обърнете уреда така, че гнездото на лампата да е насочено надолу 
7. поставете внимателно новата лампа в гнездото и натиснете, докато тя прилегне на място с изщракване. 

6. Спецификации
размери (ш x д x в) :    206 x 102 x 88 мм 
температура на заобикалящата среда :  0° C - 40° C (32° f - 104° f) 
Влажност на околната среда :   < 85% 
Напрежение:    220-240V/50Hz 
консумация на енергия :   11W макс. (Safescan 50) / 16W макс. (Safescan 70) 

7. Гаранция
относно гаранцията се свържете със Safescan за техническа помощ: www.safescan.com

	  

	  

този уред съответства на основните изисквания и на други свързани с него разпоредби в 
приложимите европейски директиви. Декларацията за съответствие (DoC) е налична на 
www.safescan.com 

ако е възможно, занесете уреда в център за рециклиране след прекратяване на използването 
му. Не изхвърляйте уреда в обикновен кош за отпадъци.      
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www.safescan.com
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