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V250A - Tester bankovek s UV zářivkou a LED svítilna AD-998 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 
1 . Pro výměnu ultrafialové zářivky odšroubujte kryt testeru pomocí šrobu. Lehce nadzvedněte konec zářivky 
a jemně s ní pootočte proti směru hodinových ručiček aby došlo k jejímu uvolnění. Pro výměnu použijte novou 
4wattovou zářivku velikosti 6 palců) 
 
2. Zařízení využívá velmi svítivé LED, které mají životnost více něž 100 hodin. 
 
3. Jakmile UV světlo začně blednout, je třeba vyměnit baterie. Pro výměnu sejměte kryt baterie a vložte nové 
AA baterie.  
 
4. Při dlouhé době, kdy zařízení není používáno doporučujeme baterie vyjmout, jinak by mohlo dojít k 
poškození zařízení.  
 
5. Při výměně UV zářivky zařízení odpojte od zdojre, jinak by mohlo dojít ke zkratu.  
 

 

 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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