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Korrekt användning av €uroTesterPen®
€uroTesterPen® är ett högteknologiskt, vetenskapligt redskap som har tagits fram på idtech® laboratorier för att
upptäcka falska sedlar.
Den patenterade kemiska lösningen inuti €uroTesterPen® reagerar på de kemiska orenheterna i de de falska
sedlarnas papper, medan den inte reagerar på de äkta sedlarnas papper med vattenmärke, som är ett särskilt
papper som används av alla centralbanker i hela världen.
För en korrekt användning av €uroTesterPen®, som gör det möjligt att utnyttja alla dess sofistikerade tekniska
möjligheter, är det viktigt att tänka på att anvisningarna för en korrekt användning hänvisar till en temperatur på
20°C (68°F).
Kontrollen sker omedelbart eftersom €uroTesterPen® har allt som behövs för att omedelbart upptäcka de
vanligaste typerna av förfalskning:

1. Det första steget består av att kontrollera

att €uroTesterPen® fungerar ordentligt på ett
antecknings- eller fotokopieringspapper genom att
dra en linje på 1 eller 2 cm (linjen färgas violett eller
lila-violett).

2. La deuxième étape consiste à tracer un trait

d’envDet andra steget består av att dra ett streck
på nästan en centimeter på sedeln som ska testas,
då helst på sedelns färglösa områden. Kontrollen är
omedelbar och följande situationer kan uppstå:
Sedeln är äkta om strecket fortsätter att vara
färglöst eller lätt gulaktigt och avdunstar inom 5-15
sekunder vid 20°C (68°F).
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Sedeln misstänks starkt för att vara förfalskad om

a. strecket färgas omedelbart (t.ex. lila, violett,
röd-vinröd, ljusblå, mörkblå, orange, ljusbrun,
mörkbrun eller svart).

3. För att €uroTesterPen® ska ha en god

hållbarhet måste locket stängas noggrant efter
användning och den ska helst förvaras torrt och
svalt. Får inte utsättas för direkta eller indirekta
värmekällor.

Förvaras skyddat mot direkt solljus,
öppna lågor och andra typer av överdriven värme
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Ytterligare information

I.D. TECH:s tester för att upptäcka
penningförfalskning innehåller en
universell patenterad formel som
kan identifiera de ämnen (orenheter)
som finns i det sedelpapper som
används för de huvudsakliga valutor
som används runtom i världen. Med
spår på 1 cm per test kan varje tester
kontrollera över 6 000 sedlar.

Tillverkare
I.D. TECH S.r.l. - Via degli Ortolani 3, 40139 Bologna (BO) Italy
TEL: +39.051.490640
FAX: +39.051.490640
Email: info@eurotesterpen.com
Web: http://www.eurotesterpen.com
Tillverkningsland
Italien
Produktens storlek (bulk)
Längd 138,5 mm X 16 mm
Produktens vikt (bulk)
19,027 gr (tolerans ± 1%) (styck)
€uroTesterPen och MONEY TE$TER är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör I.D. TECH S.r.l.
i Italien och/eller i andra länder.
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