
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Funkcja UV 

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy 

przycisnąć przycisk 1 (Rys.1) i skierować 

światło diody UV na banknot. Dzięki 

specjalne mym technikom druku 

prawdziwy banknot pochłania światło 

ultrafioletowe, są w nim widoczne tylko 

wybrane znaki.  

Rys.1 

 
 

 
Rys.1 

2. Czujnik magnetyczny 

Funkcję tą uruchamiamy przyciskiem 2 

(Rys.1), a następnie przesuwamy głowicę 

po miejscach na banknocie,  

zawierających cechy magnetyczne (np. 

numer ser. w starych PLN lub nitka w 

nowych PLN). Jeśli tester właściwie 

rozpozna zabezpieczenia magnetyczne 

pojawia się sygnał dźwiękowy i dioda UV 

zaświeci się. O działaniu czujnika 

magnetycznego informuje nas dioda 3 

(Rys.3) 

 

Dane techniczne 

Dioda UV 

Głowica magnetyczna 

Informacja dźwiękowa o wykryciu 

zabezpieczeń magnetycznych 

Wymiary (dł.) 85 x (szer.) 25 mm 

Zasilanie: baterie - LR44 (Ag13) x 4 
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Zabezpieczenia banknotu  50 zł.  
Zabezpieczenia  w promieniach UV: 

na awersie - prostokątne pole koloru zielonego 

z napisem w kontrze, część linii giloszowych, 

prawe oznaczenie serii i numeracja w kolorze 

pomarańczowym . 

Cechy magnetyczne w banknocie wykazuje 

numer seryjny poziomy (stare PLN), znajdujący 

się na awersie u dołu oraz nitka 

zabezpieczająca (nowe PLN) 

 
 

Instrukcja obsługi –  

Tester Glover DP-323 
 

Tester DP-323 został 

zaprojektowany w oparciu o technologię 

badania prawdziwości banknotów, która 

jest stosowana w wielu krajach świata. 

Dzięki temu urządzeniu możemy 

sprawdzić prawdziwość banknotów na 

dwa sposoby: 

- promieniami UV (pozwala sprawdzić 

ukryte zabezpieczenia banknotów 

widoczne w promieniach 

ultrafioletowych) 

- głowicą magnetyczną (bada obecność 

paska magnetycznego lub farby 

magnetycznej). 
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