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Patentert seddeldetektor
FUNGERER FOR ALLE DE VIKTIGSTE VALUTAENE 

NYTT DESIGN
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Korrekt bruk av €uroTesterPen®
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€uroTesterPen® som er har sitt utspring fra idtech®`s laboratorier, er et høyteknologisk, vitenskapelig instrument for 
avsløring av falske pengesedler.

€uroTesterPen® inneholder en patentert kjemisk løsning (Prof. P.G. Pi�eri Universitet i Bologna) som reagerer med de 
kjemiske fremmedsto�ene i papiret til falske sedler. Derimot reagerer den ikke på papir med vannmerke, som de ekte 
sedlene er laget av, og som er et spesielt papir som brukes av sentralbankene i alle land.

Nedenfor beskriver vi hvordan €uroTesterPen® skal brukes. Du får kontrollsvaret straks, for €uroTesterPen® har alt som 
skal til for øyeblikkelig å avsløre de mest utbredte typer forfalskninger. En korrekt bruk forutsetter en temperatur på 
20 °C (68°F).

1. Første trinn er å kontrollere at
€uroTesterPen® fungerer korrekt ved å lage en
1 eller 2 cm lang strek på et vanlig skrivepapir 
eller et fotokopieringspapir (streken får en 
�olett, grå-�olett, lilla-�olett farge eller en
 annen farge).

2. Neste trinn er å lage nesten en 1 cm lang 
strek på pengeseddelen du vil
kontrollere, fortrinnsvis i et ufarget område. 
Reaksjonen skjer øyeblikkelig, og vil kunne gi ett 
av følgende resultater:

Pengeseddelen er ekte hvis streken er fargeløs 
eller svakt gulfarget og fordamper i løpet av
5-15 sekunder ved 20 °C (68 °F).

Merk.  I sjeldne tilfeller kan det hende at et svakt gult merke blir 
igjen på seddelen, men det forsvinner på få minutter. Også i disse 
tilfellene er pengeseddelen å anse som ekte.  Dette kan skyldes 
�ere faktorer:   ikke-homogenitet eller lav porøsitet i seddelpapi-
ret; reaksjon med urenheter som overføres fra hånd til hånd.
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Det er en sterk mistanke om at pengeseddelen er falsk hvis:
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3. For at €uroTesterPen® skal vare lenge må du 
sette hetten på igjen etter bruk
og helst oppbevare den tørt
og kjølig. Må ikke utsettes for direkte eller 
indirekte varmekilder.

a. Streken øyeblikkelig skifter farge (f.eks. til 
lilla, �olett, rød-rubin, himmelblå, mørk blå, 
ravgul, lysebrun, mørkebrun
eller svart, oransje, sitrongul eller annen farge).

b. Streken forblir fuktig og fargeløs i mer enn 
20 sekunder.

c. Streken på pengeseddelen forblir fuktig og 
synlig kun i 1-2 sekunder, dvs. den fordamper 
umiddelbart under merkingen.

Må beskyttes mot direkte sollys, �ammer og 
andre sterke varmekilder.
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Fabrikant
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

Produktets dimensjoner (bulk) 
Lengde 135 mm x 16 mm

Produktets vekt (bulk)
19,027 gr (toleranse ± 1%) (pr. stk.)
 

€uroTesterPen og MONEY TE$TER er varemerker eller registrerte vareverker til I.D. TECH S.r.l. i Italia og/eller i andre land.
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Seddeldetektoren I.D. TECH inneholder 
en universell patentert formel som er i 
stand til å identi�sere sto�ene 
(fremmedsto�er)  som �nnes i sedlene i 
de viktigste valutaene i sirkulasjon i 
verden. Med bare en 1 cm lang strek om 
gangen,  kan hver tester kontrollere mer 
enn 6  000 pengesedler.

Produksjonsland Italia


