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I. INFORMACJE OGÓLNE

DORS 1100 jest u¿ywany do weryfikacji banknotów, cennych dokumentów i certyfikatów w 
podczerwieni. W odró¿nieniu od zabezpieczenia w UV, oznaczenia widoczne w œwietle IR 
mo¿na bardzo ³atwo zidentyfikowaæ. Tester DORS 1100 umo¿liwia szybka i bardzo dok³adna 
weryfikacjê banknotów przy ka¿dym oœwietleniu.

Do testera mo¿na pod³¹czyæ dodatkowe urz¹dzenia daj¹ce mo¿liwoœæ wzrokowej kontroli  
oznaczeñ magnetycznych zarówno podczas sprawdzania w podczerwieni jak i w œwietle 
widzialnym w maksymalnie dziesiêciokrotnym powiêkszeniu  DORS 1010.

W odró¿nieniu od zabezpieczeñ widocznych  ultrafiolecie bez niekontrastowych oznaczeñ . 
Oznaczenia w œwietle podczerwonym mo¿na bardzo ³atwo uwidoczniæ, zmniejszaj¹c 
obci¹¿enie  wzroku osoby  weryfikuj¹cej papier wartoœciowy. 

Tester DORS 1100 zapewnia szybk¹ i dok³adna weryfikacjê banknotów w zakresie rozmie-
szczenia strefy widzenia testera (rys. 2). 

W wypadku sprawdzania autentycznoœci rubli rosyjskich , nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e oznaczenia 
widzialne w promieniach podczerwonych s¹ widoczne jedynie po prawej  stronie banknotu. 

II. ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI

1. Tester nale¿y umieœciæ na równej powierzchni.
2. Unikaæ wystawienia testera na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.
3. U¿ywaæ jedynie zasilacza, którego za³¹czono do testera.

III. OPIS DZIA£ANIA

1. Pod³¹czyæ monitor urz¹dzenia do zasilacza DC12 V. 
2. Pod³¹czyæ urz¹dzenie do Ÿród³a zasilania (220 V, 50 Hz).
3. Ustawiæ prze³¹cznik w pozycji ON. Pozycja OFF to od³¹czenie testera od Ÿród³a 

zasilania. 
4.           Umieœciæ banknot w strefie dzia³ania kamery jak pokazano to na rys. nr 2. 
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rys. 2

1- kamera video

2- monitor

3- panel kontrolny

4- pod³¹czenie do 

    elektrycznego szk³a 

    powiêkszaj¹cego

5- uniwersalne gniazdo (V2)

6- gniazdo wyjœcia video (V3)

7-gniazdo pod³¹czenia zasilania

Po w³¹czeniu urz¹dzenie przechodzi w ustawienie w pozycji sprawdzania znaków IR. 
Pojawienie siê napisu SLEEP oraz liczb od 0 do 180 oznacza, iloœæ minut po up³ywie których 
urz¹dzenie  wy³¹czy siê od chwili wciœniêcia jakiegokolwiek przycisku. 
Jakkolwiek ustawienie na O oznacza, ¿e samoczynne wy³¹czenie siê testera jest wzbronione.  
Przedzia³y czasowe wynosz¹ 10minut i mo¿na je ustawiaæ przyciskami „+” i „-”.....
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ZA£¥CZNIK

W za³¹czeniu przedstawiamy kilka przyk³adów banknotów i ich wygl¹du w promieniach 
IR widocznych przy zastosowaniu testera DORS 1100.

UWAGA : Rzeczywisty wygl¹d mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od roku emisji banknotu.

BANKNOTY EURO

przód ty³ 

rys. 1
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IV. REGULACJA  KONTRASTU I  OSTROŒCI OBRAZU

Regulacja tych parametrów odbywa siê poprzez krótkie naciskanie przycisku SELECT.  W 
tym czasie wyœwietlane s¹ napisy BRIGHT (ostroœæ, jasnoœæ) lub CONTRAST (kontrast) oraz 
aktualna wartoœæ wskazania od 0 do 32. 

Regulacji dokonuje siê przyciskami „+” i „-”.

W trakcie sprawdzania znaków widocznych w promieniach IR, wciskaj¹c przycisk SELECT 

pojawiaj¹ siê w górnej czêœci napisy BLINK ON lub BLINK OFF. Dwupasmowe oœwietlenie 
jest w³¹czone lub wy³¹czone. W trakcie w³¹czenia dwupasmowego oœwietlenia dwie œwiat³a 
o ró¿nych d³ugoœciach fal s¹ w³¹czone. W przerwach 0,4 s pozwalaj¹ sprawdziæ specjalne 
elementy „M” w niektórych banknotach. 

V. WYBÓR  •RÓD£A SYGNA£U

•ród³a sygna³u s¹ skanowane poprzez krótkotrwa³e naciskanie przycisku INPUT.  Domyœlnie 
ustawiono (przy w³¹czonym urz¹dzeniu) tryb pracy sprawdzania znaków w promieniach IR 
(Ÿród³o IR-1).

Po naciœniêciu przycisku INPUT nastêpuj¹ce Ÿród³a bêd¹ wybierane : 

1. IR-1 ; sprawdzanie znaków w  podczerwieni poprzez kamerê.
2. ZOOM WHITE / ZOOM IR ; elektroniczna soczewka, wejœcie V1.
3. AUX ; uniwersalne wejœcie dla ró¿nych urz¹dzeñ.

VI. ELEKTRONICZNA SZK£O POWIÊKSZAJ¥CE  DORS 1010

Szk³o powiêkszaj¹ce (rys. nr 3) jest pod³¹czane do wejœcia V 1 i umo¿liwia ogl¹danie 
banknotu w  powiêkszeniu w promieniach IR, a tak¿e w œwietle dziennym. Szk³o 
powiêkszaj¹ce zostaje w³¹czone poprzez naciœniêcie przycisku LIGHT SELECT,    

znajduj¹cego siê w górnej czêœci obudowy tego urz¹dzenia. Wówczas urz¹dzenie jest 

wprowadzane w tryb  ZOOM white  pozwalaj¹ce na ogl¹danie w powiêkszeniu w œwietle 
bia³ym.  Przyciskaj¹c nastêpnie LIGHT SELECT nastêpuje przestawienie w tryb pracy  
ZOOM WHITE / ZOOM IR.  ZOOM IR pozwala na ogl¹danie szczegó³ów; kszta³tu,  struktury, 
rozmieszczenia znaków widocznych w promieniach IR i papierach. 
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VII. UNIWERSALNE WEJŒCIE
 
Uniwersalne wejœcie (V2) jest przeznaczone do pod³¹czenia wszystkich pozosta³ych 

urz¹dzeñ, takich jak szk³o powiêkszaj¹ce UV, magnetoskop itp. 

 VIII. SYGNA£ WYJŒCIA VIDEO 

Sygna³ wyjœcia video (V3) jest przystosowany do transmisji sygna³u video do ka¿dego 

monitora zewnêtrznego posiadaj¹cego standardowe wejœcie (wraz z tym samym zapisem 

obrazu). Poza tym pozosta³e urz¹dzenia nie posiadaj¹ce wyjœcia video mog¹  zostaæ 

pod³¹czone do gniazda V3. 
. 

IX. ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

 Po w³¹czeniu, brak obrazu na ekranie monitora. 

1.     sprawdziæ po³¹czenia z gniazdem zasilania i samym zasilaczem,
2.    upewniæ siê, ¿e w³aœciwy zasilacz jest pod³¹czony do urz¹dzenia (za³¹czony do testera)

Jeœli wy¿ej wymienione  dzia³ania nie zostan¹ wyeliminowane, nale¿y skontaktowaæ siê z 

najbli¿szym centrum serwisowym. 

X. DANE TECHNICZNE

zasilacz: 12 V DC,  zu¿ycie pr¹du:0,9 A, wymiary : wysokoœæ 295 mm, szerokoœæ 150 mm, 

g³êbokoœæ 111 mm, waga tester : 0,65 kg, zasilacz: 0,20 kg

rys. 3

przycisk LIGHT SELECT
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