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Wykrywacz fałszywych banknotów, z opatentowaną formułą,
SPRAWDZA WSZYSTKIE GŁÓWNE WALUTY 

nowy wzor
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Prawidłowe użycie €uroTesterPen®
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Powstał w laboratoriach idtech®, nazywa się €uroTesterPen® i jest zaawansowanym technologicznie przyrządem 
naukowym przeznaczonym do wykrywania fałszywych banknotów.

Opatentowany roztwór chemiczny (Prof. P.G. Pi�eri Uniwersytet  Boloński) zawarty w €uroTesterPen® reaguje z 
zanieczyszczeniami chemicznymi obecnymi w papierze fałszywych banknotów, natomiast nie reaguje z papierem ze 
znakiem wodnym prawdziwych banknotów - specjalnym papierem używanym przez mennice we wszystkich krajach.

Oto jak prawidłowo używać €uroTesterPen®, kontrola jest natychmiastowa, ponieważ €uroTesterPen® posiada 
wszystko, co  potrzebne do natychmiastowego wykrycia najbardziej powszechnych rodzajów falsy�katów. 
Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania odnoszą się do temperatury 20°C (68°F). 

1. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie 
działania €uroTesterPen® na arkuszu papieru do 
pisania lub kserogra�cznego, rysując linię o 
długości 1-2 cm (ślad pozostaje zabarwiony na 
kolor �oletowy, szaro�oletowy lub na inny 
kolor).

2. Drugim krokiem jest narysowanie na 
badanym banknocie linii o długości zaledwie 
jednego centymetra, preferując obszary, które 
nie są zabarwione. Wykrycie jest natychmia-
stowe i mogą wystąpić następujące sytuacje:

Banknot jest autentyczny, jeśli ślad, znikając, 
pozostaje bezbarwny lub żółtawy i wyparowuje 
w ciągu 5-15 sekund w temperaturze 20°C (68°F).

Uwaga. W rzadkich przypadkach po przejechaniu testerem na 
banknocie może pozostać ślad żółtawego koloru, który jednak 
znika po kilku minutach; również w tych przypadkach banknot jest 
prawdziwy. Wynika to z kilku czynników, takich jak: niejednorod-
ność lub niska porowatość papieru banknotu, reakcja na 
zanieczyszczenia powstałe w wyniku przechodzenia z rąk do rąk.
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Istnieje poważne podejrzenie, że banknot jest fałszywy, jeśli:
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3. Aby zapewnić długą żywotność €uroTest-
erPen®, po użyciu należy dokładnie zamknąć 
nasadkę i najlepiej przechowywać go w suchym i 
chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośred-
nie lub pośrednie działanie źródeł ciepła. 

a. Ślad zabarwia się natychmiast (np. na kolor 
liliowy, �oletowy, bordowy, błękitny, ciemnonie-
bieski, bursztynowy, jasnobrązowy, ciemnobrąz-
owy lub czarny, pomarańczowy, cytrynowożółty 
lub na inny kolor);

b. Ślad pozostaje wilgotny i bezbarwny przez 
ponad 20 sekund;

c. Ślad na banknocie pozostaje wilgotny i 
widoczny tylko przez 1-2 sekundy, tzn. jeśli 
odparowuje natychmiast podczas rysowania.

Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, płomieni lub innych 
form nadmiernego ciepła.
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Producent
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

Wymiary produktu (luzem)  
Długość 135 mm X 16 mm

Waga produktu (luzem)
19,027 g (tolerancja ± 1%) (luzem)
 

€uroTesterPen oraz MONEY TE$TER są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
�rmy I.D. TECH S.r.l. we Włoszech i/lub innych krajach.
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Testery fałszywych banknotów  I.D. 
TECH zawierają uniwersalną, opaten-
towaną formułę, która pozwala na 
identy�kację substancji (zanieczyszc-
zeń) w banknotach głównych walut 
światowych będących obecnie w 
obiegu. Przy śladach o wielkości 1 cm 
każdy tester może sprawdzić ponad 
6000 banknotów. 

Kraj produkcji Włochy


