CT 213 / Εγχειρίδιο Χρήσης – Manual – Bedienungsanleitung – Mode d’emploi

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ανιχνευτή πλαστότητας CT 213 Euro!
Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες. Όλες τα χαρτονομίσματα Euro
μπορούν να ελεγχθούν σε οποιαδήποτε διαμήκη κατεύθυνση.
ON/OFF – κρατήστε πατημένο το κουμπί ON για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον
ανιχνευτή. Μετά από μια σύντομη αυτο-δοκιμή, ανάβει ένα μπλε φως και το CT 213 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Πατήστε το κουμπί OFF για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήθεί.
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ – όταν ο έλεγχος επιβεβαιώσει ένα χαρτονόμισμα ως γνήσιο
αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED.
ΥΠΟΠΤΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ – όταν ανιχνευθεί ένα ύποπτο χαρτονόμισμα, αναβοσβήνουν οι
κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Συνιστούμε να ελέγξετε ξανά
το χαρτονόμισμα, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. Αν το σφάλμα παραμένει, ζητήστε από
τον πελάτη να πληρώσει με διαφορετικό τρόπο.
Thank you for purchasing our CT 213 Euro counterfeit detector! We recommend
reading the instructions carefully. All Euro notes can be checked in any lengthwise
direction.




Ανίχνευση:
IR, MT, MG, 2D
Ταχύτητα ανίχνευσης:
1 χαρτον. / δευτερ.
Κατανάλωση: μεγ. 6.6W
Τροφοδοτικό:
100~240V-50/60Hz
Χρησιμοποιείτε μόνο το
παρεχόμενο
τροφοδοτικό.
Αποφύγετε υγρασία,
βρωμιά και υψηλές
θερμοκρασίες.
Καθαρίστε περιοδικά το
εσωτερικό του ανιχνευτή
χρησιμοποιώντας
πεπιεσμένο αέρα.
Υπόκειται σε τεχνικές
τροποποιήσεις.
Περισσότερες
πληροφορίες στο
www.cashtester.gr
Version 41/2015

ON/OFF – hold the ON-button for 2 seconds to turn on the detector. After a short self-test a
blue light burns and the CT 213 can be used. Hold the OFF-button for several seconds to turn
off the unit.
GENUINE NOTE – checking a genuine note green LED’s (lights) will flash to indicate the note
is genuine.
SUSPECT NOTE – red LED”s will flash and an audio signal will beep when a suspect note is
detected. We advise to test the note again but in a different direction. If the error remains,
please ask the customer to pay in a different way.
Danke, dass Sie sich für den Kauf des CT 213 Euro Falschgeldprüfers entschieden
haben. Wir empfehlen die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen! Die Euro
Banknoten können in jeder Längsrichtung geprüft werden.
ON/OFF – um das Gerät einzuschalten, die ON-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
Nach einem kurzen Selbsttest leuchtet ein blaues Licht und der CT 213 kann verwendet
werden. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die OFF-Taste bitt einige Sekunden gedrückt.
Original Banknoten – wenn eine original Banknote geprüft/erkannt wird, leuchtet die grüne
LED und bestätigt dadurch die Echtheit der geprüften Banknote.
Verdächtige Banknoten – sobald eine verdächtige Banknote erkannt wird, leuchtet das LED
rot und ein Signalton ertönt. Wir raten dennoch, diese verdächtige Banknote nochmals zu
überprüfen, indem Sie die Ausrichtung der Banknote beim Einzug ändern. Sollte auch hier
wiederum das rote LED leuchten und der Signalton ertönen, ersuchen Sie Ihren Kunden um
eine alternative Bezahlung.
Merci d'avoir acheté notre détecteur de faux billets CT 213 Euro! Nous vous
recommandons de lire attentivement les instructions. Les billets Euro peuvent être
testés dans toutes les directions
ON/OFF - Appuyer sur le bouton ON pendant 2 sec pour mettre en marche le détecteur.
Après un court instant, une lumière bleu indique que le détecteur est prêt à fonctionner.
Appuyer sur le bouton OFF pendant quelques secondes pour éteindre le détecteur.
Billet valide - Une LED verte indique que le billet est valide.
Billet suspect - Une LED rouge et un signal audio indique que le billet est suspect. Nous vous
conseillons de tester à nouveau le billet dans une direction différente. Si l'erreur persiste,
demandez au client de payer différemment.
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