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Certificado de Garantia
O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos

de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do
usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a
existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos
decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso. 
Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração

ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem
valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não
autorizadas.

 



 

 Ligue a chave seletora de luz branca (figura 1), 
coloque a cédula, cheque ou traveller cheque na janela, 
a luz branca pode verificar a definição de marca d'água, 
cinta/fio, padrões, figura ou defeito e detectar quando 
uma marca pintada está fora da cédula. 

 

  2.1 Detecção Ultravioleta

 2.2 Detecção de Perspectiva Luz Branca 

● Sob a lâmpada ultravioleta, há uma reação fluorescente quando há tinta 
fluorescente (Pó fluorescente) ou fibra. De acordo com este principio, a lâmpada 
ultravioleta pode detectar as cédulas falsas, cartão de créditos, traveller cheques, 
selos ou etiquetas fluorescentes, marcas fluorescentes e outros documentos 
legais. Também pode verificar todos os tipos de fibra feitas a mão.  

● A reação  ultravioleta da frente da cédula é diferente da do verso, portanto a 
mesma deve ser passada cuidadosamente evitando assim que cédulas falsas não 
sejam detectadas..  

 Detecção Ultravioleta, Detecção por luz branca, detecção de tinta 
magnética por bipe sonoro. 

 O Detector de Cédulas falsas Multi Funções, modelo MENNO DETECT foi 
desenhado e desenvolvido para detectar todos os tipos de cédulas de forma 
acurada e conveniente. Ele tem um design moderno para que as luzes ultravioleta 
não afetem seus olhos. 

 2.0Função 

APRESENTAÇÃO

     1.0 Funções principais: 

 2.3 Detecção de Tinta Magnética 

 ●A função de detecção de tinta magnética fica em 
repouso, quando o aparelho é ligado. 

 ● Detecção Magnética é possível somente para detectar 
cédulas que tenham tinta magnética. Com sua mão 
friccione sobre o cabeçote magnético (figura 2) a parte 
da cédula que possui tinta magnética, friccione da esquerda para a direita e 
vice-versa, pois caso tenha tinta magnética o indicador magnético irá piscar e 
enviará um alarme, isto significa que a cédula é verdadeira. 

 ●Evite usar o aparelho sob luz muito forte, isto irá afetar a reação de definição 
ultravioleta. 

●Não coloque nenhum tipo de material ou equipamento magnético perto do 
aparelho quando utilizar a detecção de tinta magnética para evitar interferência. 

●Use algodão umedecido com álcool para limpar o cabeçote magnético, e limpe 
poeira no tubo ultravioleta com uma toalha para evitar falhas na detecção.  

      3.0 Manutenção 

●Desligue o aparelho quando terminar de detectar as cédulas. 

●Desconecte o cabo de força quando limpar ou fizer alguma manutenção no 
aparelho, evite usar o aparelho por períodos muito longos. 

Figura 1

Figura 2
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