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DE BEDIENUNGSANLEITUNG 

 
Sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrte Kundin, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Bitte lesen Sie diese 
Anleitung zunächst vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Beachten Sie insbesondere 
die Sicherheitshinweise.  Unsere Service-Informationen finden Sie am Schluss dieser 
Anleitung. 
 
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Das Geldscheinprüfgerät  GENIE MD 212-A  ist nur zur Prüfung von Euro-Banknoten 
geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungs-gemäß 
und birgt erhebliche Sicherheitsgefahren. 
 
Lieferumfang 
Geldscheinprüfgerät GENIE MD 212-A 
Netzteil 
Update-Kabel (USB) 
Bedienungsanleitung 
 
Hinweis: 
Das Gerät erkennt werkseitig Banknoten der EURO I-Serie, so wie 5-Euro-Banknoten der 
EURO II-Serie (ab 2013). Mit dem beigelegten Update-Kabel ist ein Nachrüsten zur Prüfung  
weiterer Banknoten der EURO II-Serie möglich. Die weiteren Banknoten erscheinen 
sukzessive bis zum Jahr 2015. 
 
Dieser Geldscheinprüfer  prüft Infrarotmerkmale, Magnetcode, Magnetfarbe, Format, Bild 
und Druckfarbe und bietet eine zuverlässige Falschgelderkennung. 
 
Optional ist ein Akku erhältlich, mit dem das Gerät auch unterwegs unabhängig von einer 
direkten Stromquelle betrieben werden kann. Wenden Sie sich hierzu bitte an unsere 
Service-Hotline unter +49 6122 7279891 oder senden Sie eine Email an service@genie-
online.de. 
 
 

Wichtige Sicherheitshinweise 
 

1. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam und vollständig durch. 

2. Stellen Sie das Gerät nur auf glatten und trockenen Untergrund. Es muss von allen 
Seiten frei zugänglich sein.  

3. Benutzen Sie das Gerät nie im Freien und in der Nähe von Wasser. 
4. Schütten Sie keinerlei Flüssigkeit in oder auf das Gerät. 
5. Führen Sie keine metallischen Gegenstände ein und greifen Sie bitte nicht mit Ihren 

Fingern in das Gerät.    
6.  Achten Sie bitte darauf, dass keine Fremdgegenstände (z.B. Münzen, 

Büroklammern) in die Maschine fallen, diese können die Motoren und die 
empfindlichen Sensoren der Maschine blockieren und beschädigen bzw. sogar 
zerstören.  
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7. Bitte beachten Sie, dass beim Prüfvorgang keine Krawatten, Haare oder 
Kleidungsstücke in den Banknoteneinzug geraten um Verletzungen und Schäden an 
der Maschine zu vermeiden.  

8. Bitte achten Sie darauf, dass keine geklebten, gewaschenen, stark verschmutzten 
oder beschädigten Banknoten in der Maschine geprüft werden, diese können in der 
Maschine verhaken und zerreißen.  

9. Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.  
10. Verwenden Sie keine beschädigten oder feuchten Netzteile bzw. Stromleitungen.  
11. Verbinden Sie die Stromzufuhr nicht mit feuchten Händen.  
12. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern bringen Sie das Gerät im 

Fall von Schäden zu Ihrem Fachhändler oder wenden Sie sich an unsere Service-
Hotline. 
 
 

Beschreibung der Komponenten 
 

1 Ein-/Ausgabeöffnung (optional) 
 
2 Banknotenzähler / bzw. 
Banknotenart 
 
3 Warn-/Infosymbole 
 
4 Banknotenwert bzw. Anzahl je 
Wert 
 
5 MODE / CLEAR 
 
6 PRINT / REPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Hauptschalter 
  
8 Ausgabeöffnung 
 
9 Anschluss für Netzteil 
 
10 USB-Anschluss 
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Erste Schritte 
 

 Stecken Sie den runden Stecker des mitgelieferten Netzteils in die passende Öffnung 
auf der Rückseite des Gerätes.  

 Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose. 
 Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter auf der Rückseite ein. 
 Die Eingabe der Banknote erfolgt immer von vorne. 
 Die Ausgabe erfolgt wahlweise vorne oder hinten.  Bitte beachten Sie: 

Als falsch erkannte Banknoten werden grundsätzlich und unabhängig von dieser 
Einstellung auf der Vorderseite ausgegeben. Zusätzlich ertönt ein Warnton und ein 
Warnsymbol blinkt im Display. 

 Um die Ausgaberichtung der Banknote zu ändern, drücken Sie  länger als 2 

Sekunden.  Das Symbol  erscheint im Display und die Banknote wird auf der 
Vorderseite ausgegeben.  

 Drücken Sie erneut  länger als 2 Sekunden um die Ausgaberichtung  wieder 
zu ändern. Das Pfeilsymbol verschwindet wieder. 

 
 
Eingabe von Banknoten 

 Führen Sie die Banknoten frontal in Längsrichtung den Eingabeschlitz ein. Der 
Sensor erkennt diese und zieht sie ein. Wie oben beschrieben erfolgt die Ausgabe 
wahlweise auf der Front- oder Rückseite. 

 Die Eingabe der Banknoten auf der Vorderseite des Gerätes erfolgt beliebig, d.h. Sie 
können die Noten in allen vier möglichen  Längsausrichtungen eingeben. 

 Achten Sie darauf die Banknoten mittig und möglichst gerade einzugeben. 
Bei Eingabe einer verdächtigen Banknote ertönt ein akustisches Signal  und ein 
Fehlersymbol blinkt im Display. Das Symbol gibt Auskunft über den Grund des 
Alarms und die verdächtige Banknote wird an der Vorderseite ausgegeben. 
 
Bitte beachtenSie: 
Obwohl das Gerät mit größter Sorgfalt entwickelt und gebaut wurde, kann es unter 
besonderen Bedingungen in Einzelfällen vorkommen, dass Banknotenwerte falsch 
erkannt (und addiert) oder echte Banknoten irrtümlich als Fälschungen erkannt 
werden. 
Wir raten daher dringend die Banknoten auch persönlich in Augenschein zu nehmen 
und zu zählen.  Worauf Sie bei der Prüfung von Banknoten achten sollten erfahren 
Sie unter  
 
http://www.ecb.eu/euro/banknotes/security/html/index.en.html . 
 
Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen Fachmann, z.B. bei einer Bank konsultieren. 

 
Displayanzeige 

 Im Display erscheint links unten die Gesamtanzahl der gezählten Scheine und rechts 
unten der gezählte Gesamtwert.  

 Um die Werte und Mengen der  zuletzt gezählten Scheine zu überprüfen, drücken Sie 

kurz . Im Display erscheint für zwei Sekunden die Anzahl der gezählten 5-
Euro-Noten.  
Drücken Sie  weiter, so werden nacheinander jeweils die Anzahl der zuletzt gezählten 
10-, 20-, 50-, 100-, 200- und 500-Euro Noten (danach fängt die Reihe wieder bei 5 
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Euro an), wobei der Wert der Banknote immer links unten und die Anzahl rechts 
unten im Display angezeigt werden.  

Erfolgt innerhalb von zwei Sekunden kein weiterer Druck auf  , springt das 
Display zurück in den Zählmodus.  
Bitte beachten Sie: 
Die Beleuchtung des Displays schaltet nach etwa 45 Sekunden ohne Eingabe oder 
Tastendruck ab. Im optionalen Akkubetrieb schaltet das Display nach einigen 
Minuten ab um Energie zu sparen. Die bis dahin gezählten Werte gehen dabei 
verloren. Um dann fortzufahren müssen Sie das Gerät aus- und dann wieder 
einschalten. 
 
Die „Print“-Funktion ist bei diesem Modell nicht verfügbar. 

 Drücken Sie kurz  auf um die Addition der zuletzt gezählten Banknoten zu 
löschen.  Anzahl und Wert im Zählmodus werden dadurch ebenso auf „0“ gesetzt wie 
die Anzahl je Notenwert. 
 

 

Displaymeldungen ： 
Symbol Ursache 

 
Alarm bei abweichender Größe  

 
Banknote schief eingeführt 

 Alarm durch Bild- und/oder Farberkennung 

 
Alarm bei abweichenden 
Infrarotmerkmalen 

 
Alarm bei abweichender Magnetfarbe oder 
Magnetcode 

 
 
 
Reinigung und Pflege 
Der GENIE MD212-A  prüft die Echtheit der Banknoten und die Wertigkeit der Scheine über 
verschiedene Sensoren. Da die Banknoten bei jedem Test über diese Sensoren geführt 
werden, lagert sich mit der Zeit dort Staub und Schmutz an, der auf den Banknoten haftet. 
Bitte beachten Sie daher insbesondere die nachfolgendenHinweise zur Reinigung der 
Maschine um Fehler durch verunreinigte Sensoren auszuschließen und ein optimales 
Ergebnis bei der Prüfung von Banknoten zu haben. 
 
1. Zur Reinigung des Gerätes das Gerät immer abschalten und das Netzteil ziehen. Achten 

Sie darauf, dass der Stecker nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt. 
2. Die meisten Fehlfunktionen bei der Erkennung von Banknoten werden durch 

eindringenden Staub verursacht. Daher sollten Sie das Gerät nach Möglichkeit täglich mit 
einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch reinigen und es danach mit einem Tuch 
o.Ä. bis zur nächsten Benutzung abdecken. 

3. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ohne scharfe 
Reinigungsmittel. 

 
 
 

Technische Daten  
Stromspannung (V) 220 V ~ 240 V, 50/60Hz; 6,6 W 
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Leistung 12 V / 550mA 
Größe des Gerätes  ca. 125 x 60x 85 mm 
Erkennungsgeschwindigkeit 0,5 Sekunden 
Prüfkriterien Infrarotmerkmale, Magnetcode, 

Magnetfarbe, Format, Bild und 
Druckfarbe 

 
 
GARANTIEABWICKLUNG 
 
Vielen Dank für den Kauf dieses GENIE Produktes. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht 
einwandfrei funktionieren, so beachten Sie bitte Folgendes: 
 
Die Garantiezeit beträgt bei sachgerechter Nutzung 24 Monate ab Kaufdatum. Bewahren Sie 
bitte den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Die Garantieleistung gilt nur für 
Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, 
z.B. am Gehäuse. Geräte, die von außen durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt 
wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Eine Garantie erlischt, wenn Reparaturen 
ohne ausdrückliche Einwilligung unseres Kundenservices durchgeführt wurden.  
 
Garantiereparaturen können nur mit beigefügtem Kaufbeleg erfolgen – jede Rücksendung 
bitte telefonisch anmelden! Bitte geben Sie immer Name, Straße, PLZ, Wohnort und 
Telefon mit Vorwahl und den Grund Ihrer Reklamation an. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Unsere Service Hotline:  
Tel. +49 (0) 61 22-72 79 89 1 ● Fax +49 (0) 61 22-70 59 52 ●Email: hotline@genie-online.de 
Adresse: Dieter Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 Wiesbaden. 
Deutschland/ Germany 
 
Entsorgung: 

 
Richtlinie 2012/19/EC  zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Bestandteile (waste 
electrical and electronic equipment –WEEE). 
 

Das durchkreuzte Symbol eines Müllcontainers weist darauf hin, dass das Gerät nicht im 
Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern in dafür ausgerüsteten Sammelzentren zur 
sachgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung abzugeben ist. 
 
Richtlinien: 
 

Wir erklären, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und 
Vorschriften hergestellt wurde. 
 

 
Importeur: 
GENIE GmbH & Co. KG 
Berta-Cramer-Ring 22 
65205 Wiesbaden, Germany 
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EN INSTRUCTION MANUAL 

 
HANDLING THE GUARANTEE 
 
Thank you very much for purchasing this GENIE product. Please note the following advice 
whenever this machine does not function faultlessly, contrary to expectations. 
 
The guarantee period amounts to 24 months from the date of purchase, provided that the 
machine has been used appropriately. Please keep the proof-of-purchase voucher and 
original packaging in a safe place. The warranty is only valid for defects in materials or 
fabrication. However, it is invalid for damage that has occurred to breakable parts, e.g., on 
the casing. Machines that have been damaged by inappropriate use externally, are excluded 
from being exchanged. A guarantee will expire whenever any repairs have been carried out 
without the express consent of our customer service department. 
 
Repairs under the guarantee can only be made when the proof-of-purchase voucher is 
enclosed with the defective machine – please notify us about the return by telephone!  
Please give your name, address, post code, town and telephone number with the dialing 
code. Please state the reason for your complaint too. 
We regret any inconvenience caused! 
 
Our service hot line 
Tel. +49 (0) 6122-7279891 ● Fax  +49 (0) 6122-705952  
E-mail: hotline@genie-online.de 
Address: Dieter Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 Wiesbaden. 
Deutschland/ Germany 
 
 
Disposal: 
 

Guideline 2012/19/EC concerning the handling, collection, recycling and disposal of 
electrical and electronic equipment and their components (‘waste electrical and 
electronic equipment’, known as WEEE).  
 

The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not 
allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection centre 
for proper recycling or disposal. 
 
Directives: 
 

We declare that this device has been manufactured in accordance with the 
applicable rules and regulations. 
 

 
 
Importer: 
GENIE GmbH & Co. KG 
Berta-Cramer-Ring 22 
65205 Wiesbaden, Germany 
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FR GUIDE D´UTILISATION 

 
Modalités de GARANTIE 
 
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit de la marque GENIE. Si, contre toute attente, 
l’appareil ne devait pas fonctionner de manière irréprochable, veuillez vous référer aux 
modalités suivantes :  
La durée de garantie est, pour un emploi conforme, de 24 mois à la date de l’achat. Veuillez 
conserver le justificatif d’achat et l’emballage d’origine. La prestation de garantie couvre les 
défauts de matériau ou de fabrication, mais non pas les dommages survenus sur les pièces 
fragiles, telles que le boîtier. Les appareils endommagés par une intervention externe et par 
un maniement non conforme sont exclus de la présente garantie et ne pourront être 
échangés. La garantie expire si des réparations ont été effectuées sans le consentement 
exprès de notre service clients.   
 
Le justificatif d’achat doit être joint à la réexpédition de l’appareil pour que les réparations 
couvertes par les termes de la garantie puissent être effectuées – prière d’annoncer tout 
renvoi par téléphone ! Veuillez toujours indiquer votre adresse complète : nom, rue, code 
postal, ville, votre numéro de téléphone, l’indicatif et la raison de votre réclamation. Nous 
vous en remercions ! 
 
Notre Hotline service clients:  
Tél. : +49 (0) 61 22-72 79 89 1 ● Fax +49 (0) 61 22-70 59 52 ●Email: hotline@genie-
online.de 
Adresse: Dieter Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 Wiesbaden. 
Deutschland/Germany 
 
 
Traitement des déchets: 
 

Directive 2012/19/EC  relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (WEEE) concernant la collecte sélective, le traitement de certains 
composants et la valorisation des déchets par recyclage (waste electrical and 
electronic equipment –WEEE). 

 
Le symbole barré d’un conteneur signale que l’appareil ne doit pas être collecté avec les 
déchets ménagers, mais doit être rendu aux centres de collecte équipés, chargés du 
recyclage ou de l’élimination conforme.  
 
 
Directives : 

 
Nous déclarons que cet appareil a été fabriqué conformément aux règles et 
règlements applicables.  

 
 

Importateur: 
GENIE GmbH & Co. KG 
Berta-Cramer-Ring 22 
65205 Wiesbaden, Germany 
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IT ISTRUZIONI PER L´USO 

 
CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
La ringraziamo per aver acquistato questo prodotto GENIE. Qualora si verificassero 
anomalie nel funzionamento dell'apparecchio, la preghiamo di seguire le istruzioni riportate di 
seguito: 
 
La durata della garanzia con un utilizzo corretto del prodotto corrisponde a 24 mesi a partire 
dalla data di acquisto. Conservi lo scontrino e l'imballaggio originale. La garanzia viene 
applicata esclusivamente in caso di difetti del materiale o di fabbricazione, non per danni 
provocati a parti fragili, come ad esempio il telaio. Non verranno sostituiti apparecchi 
danneggiati sulle parti esterne a causa di un utilizzo non conforme. La garanzia scade 
quando vengono eseguite riparazioni senza l'espressa autorizzazione del nostro Servizio 
Clienti.  
 
Le riparazioni in garanzia possono avere luogo solo dietro presentazione dello scontrino di 
acquisto. La preghiamo di avvisarci telefonicamente in caso di spedizione di merce 
restituita! Verranno accettate solo le merci restituite provviste di sufficiente affrancamento di 
spedizione, con il corrispondente Numero di ritorno. La preghiamo di indicare sempre nome 
e cognome, via, località e telefono con prefisso e il motivo del reclamo. 
 
La ringraziamo per la sua comprensione! 
 
Linea diretta con il Servizio Clienti:  
Tel. +49 (0) 61 22-72 79 89 1 ● Fax +49 (0) 61 22-70 59 52 ● E-mail: hotline@genie-
online.de 
Previo avviso, le merci restituite devono essere spedite con il corretto affrancamento al 
seguente indirizzo: Dieter Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 
Wiesbaden. Deutschland/ Germany 
 
 
Smaltimento: 
 

È applicabile la direttiva europea 2012/19/EC sull'uso, la raccolta, il riutilizzo e lo 
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei relativi componenti 
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: WEEE). 
 

Il simbolo di un contenitore per rifiuti barrato da una croce significa che l'apparecchio non 
può essere smaltito con la normale spazzatura, ma deve essere portato nei centri di raccolta 
attrezzati per il corretto riutilizzo o smaltimento. 
 
 
Diretive: 
 

Si dichiara che questo apparecchio è stato prodotto nel rispetto delle regole e delle 
norme vigenti. 

 
 
Importatore: 
GENIE GmbH & Co. KG 
Berta-Cramer-Ring 22 
65205 Wiesbaden, Germany 
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ES MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 
GARANTÍA 
 
Gracias por adquirir este producto de GENIE. En caso de que este aparato, en contra de lo 
esperado, no funcionara correctamente, tome nota de lo siguiente: 
 
La garantía tiene un periodo de validez de 24 meses a partir de la fecha de la compra, 
siempre que se haga un uso adecuado del aparato. Conserve el justificante de compra y el 
embalaje original del producto. La garantía cubre únicamente defectos de fabricación o de 
los materiales, pero no los daños por rotura de piezas, como por ejemplo de la carcasa. No 
se repondrán los aparatos que hayan sufrido daños por un uso inadecuado. La garantía 
pierde su validez cuando se llevan a cabo reparaciones sin el consentimiento por escrito de 
nuestro servicio de atención al cliente.  
 
Las reparaciones en garantía sólo pueden realizarse adjuntando el justificante de compra: le 
rogamos que nos avise por teléfono de cualquier devolución. Sólo se admitirán 
devoluciones a portes pagados acompañadas del correspondiente número de devolución. 
No se admitirán envíos a portes debidos. Indique por favor en el envío su nombre, dirección 
completa (calle, código postal, población) y teléfono con prefijo, así como el motivo de la 
reclamación. 
 
Muchas gracias por su comprensión. 
 
Línea de atención telefónica:  
Tel. +49 (0) 6122-72 79 891  ● Fax +49 (0) 6122-705952 ● 
Correo electrónico: service@genie-online.de 
Le rogamos que envíe las devoluciones a portes pagados a la siguiente dirección: 
Dieter Gerth GmbH, -Service- , Berta-Cramer-Ring 22, D-65205 Wiesbaden. Deutschland/ 
Germany 
 
 
La retirada: 
 

Directiva 2012/19/EC sobre el tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de 
aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - WEEE). 
 

El símbolo tachado de un contenedor de basura indica que el aparato no puede depositarse 
en un cubo para residuos domésticos; en su lugar, debe llevarse a un centro de recogida 
debidamente equipado para su reciclaje o eliminación. 
 
 
Las directivas: 

 
Declaramos que este dispositivo ha sido fabricado conforme a las normas y 
reglamentos aplicables. 

 
 
Importador: 
GENIE GmbH & Co. KG 
Berta-Cramer-Ring 22 
65205 Wiesbaden, Germany 
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CZ NÁVOD K OBSLUZE 

 
Vážený zákazníku, 
Vážená zákaznice, 
 
děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního výrobku. Přečtěte prosím pečlivě tento 
návod dříve, než uvedete přístroj do provozu. Dbejte zejména bezpečnostních pokynů.  
Informace o našem servisu najdete na konci tohoto návodu. 
 
Používání odpovídající určenému účelu 
Detektor padělků GENIE MD 212-A  je určen pouze pro kontrolu Euro bankovek. Každé jiné 
použití nebo změna jsou považovány za neodpovídající určenému účelu a znamenají značné 
bezpečnostní riziko. 
 
Rozsah dodávky 
Detektor padělků GENIE MD 212-A 
Síťový napáječ 
Aktualizační kabel (USB) 
Návod k obsluze 
 
Poznámka: 
Přístroj rozezná při továrním nastavení bankovky série EURO I a bankovky 5-Euro série 
EURO II (od 2013). S připojeným aktualizačním kabelem je možné dovybavení pro kontrolu 
dalších bankovek série EURO II. Další bankovky se budou postupně přidávat do roku 2015. 
 
Tento detektor padělků kontroluje infračervené charakteristiky, magnetické kódy, 
magnetickou barvu, formát, obraz a tiskovou barvu a nabízí spolehlivé rozeznání padělaných 
bankovek. 
 
K detektoru je možné doobjednat akumulátor, se kterým lze přístroj provozovat i na cestě 
nezávisle na přímém zdroji elektrického napájení. V takovém případě se prosím obraťte na 
naší servisní horkou linku na čísle +49 6122 7279891 nebo pošlete E-mail na 
service@genie-online.de. 
 
 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 

1. Před prvním použitím tohoto přístroje přečtěte pozorně celý tento návod k obsluze. 
2. Přístroj postavte na hladký a suchý podklad. Musí být přístupný ze všech stran.  
3. Přístroj nikdy nepoužívejte ve venkovním prostoru a v blízkosti vody. 
4. V žádném případě nelijte na přístroj nebo do přístroje žádné kapaliny. 
5. Do přístroje nezavádějte žádné kovové předměty, ani do něj nesahejte.    
6.  Dbejte na to, aby do stroje nespadly žádné cizí předměty (například mince, 

kancelářské svorky), ty by mohly zablokovat a poškodit nebo dokonce zničit motory a 
citlivé senzory přístroje.  

7. Dejte prosím pozor na to, aby se při kontrole bankovek nevtáhly do přístroje kravaty, 
vlasy nebo kusy oděvu. Mohlo by dojít k poranění a poškození přístroje.  

8. Dejte prosím pozor na to, aby se do přístroje nedostaly slepené, vyprané, silně 
znečištěné nebo poškozené bankovky. Ty by se mohly v přístroji zachytit a 
roztrhnout.  
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9. Přístroj používejte jen se síťovým napáječem, který byl k přístroji dodán.  
10. Nepoužívejte žádné poškozené nebo vlhké síťové díly, resp. elektrická vedení.  
11. Nepřipojujte k síti vlhkýma rukama.  
12. Neotvírejte nebo neopravujte přístroj sami, ale v případě poškození ho přineste 

svému odbornému prodejci nebo se obraťte na naší servisní horkou linku. 
 
 

Popis komponentů 
 

1 Vstupní/výstupní otvor (volba) 
 
2 Počítač bankovek / resp. druh 
bankovek 
 
3 Výstražné/informační symboly 
 
4 Hodnota bankovky, resp. počet 
na hodnotu 
 
5 MODE / CLEAR 
 
6 PRINT / REPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Hlavní vypínač 
  
8 Výstupní otvor 
 
9 Připojení síťového napáječe 
 
10 USB-zásuvka 
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První kroky 
 

 Zastrčte kruhovou zástrčku přiloženého síťového napáječe do správného otvoru na 
zadní straně přístroje.  

 Síťový napáječ zastrčte do síťové zásuvky ve stěně. 
 Zapněte přístroj hlavním vypínačem na zadní straně. 
 Vkládání bankovek vždy zepředu. 
 Výstup bankovek lze zvolit vpředu nebo vzadu.  Prosím pozor na: 

Bankovky rozeznané jako padělky jsou nezávisle na tomto nastavení vždy vraceny 
dopředu. Dodatečně zazní výstražný tón a na displeji bliká výstražný symbol. 

 Pro změnu směru výstupu bankovek stlačte  déle než 2 sekundy.  Na displeji 

se objeví symbol  a bankovky se vrací na přední stranu.  

 Stlačte znovu  déle než 2 sekundy a změníte opět směr výstupu. Symbol šipky 
zmizí. 

 
 
Vkládání bankovek 

 Bankovky zavádějte čelně v podélném směru do vstupní štěrbiny. Senzor ji rozezná a 
přístroj ji vtáhne. Jak je výše popsáno, výstup probíhá na přední nebo zadní straně. 

 Vkládání bankovek na přední straně přístroje je v libovolné poloze bankovky, tzn., je 
možné zavádět bankovky všemi čtyřmi možnými způsoby v podélném směru. 

 Dbejte na to, aby se bankovky zaváděly doprostřed a pokud možno přímo. 
Při vložení podezřelé bankovky zazní akustický signál a na displeji bliká symbol 
chyby. Symbol dává informaci o důvodu alarmu a podezřelá bankovka se vysouvá na 
přední straně. 
 
Dbejte prosím následujícího: 
Ačkoliv byl přístroj vyvinut a vyroben s maximální péčí, může přesto dojít k tomu, že 
byla špatně rozeznána hodnota bankovky (a přičtena) nebo může být pravá 
bankovka omylem označena za padělek. 
Doporučujeme proto důrazně bankovky osobně prohlédnout a přepočítat.  Na co se 
při kontrole bankovky zaměřit najdete na webové adrese  
 
http://www.ecb.eu/euro/banknotes/security/html/index.en.html . 
 
V případě pochybností vždy konzultujte s odborníkem, např. v bance. 

 
Zobrazení na displeji 

 Na displeji se vlevo dole zobrazuje celkový počet spočtených bankovek a vpravo dole 
celková hodnota bankovek.  

 Pro kontrolu hodnoty a množství naposledy počítaných bankovek stlačte krátce 

. Na displeji se na dvě sekundy zobrazí počet 5-eurových bankovek.  
Stlačte tlačítko dále a postupně se zobrazí počty sečtených bankovek v hodnotách 
10, 20, 50, 100, 200 a 500 euro (potom začne řada opět s 5-eurovou bankovkou), 
přitom se hodnota bankovky zobrazí na displeji vždy vlevo dole a počet vpravo dole.  

Pokud v průběhu dvou sekund nedojde opět ke stlačení tlačítka , přejde 
displej zpět do sčítacího režimu.  
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Dbejte prosím na: 
Osvětlení displeje se po asi 45 sekundách bez vložení bankovky nebo stlačení 
tlačítka vypne. Při provozu na akumulátor se displej po několika minutách vypne, aby 
se ušetřila energie. Do té doby sečtené hodnoty se přitom ztratí. Pokud chcete potom 
pokračovat, musíte přístroj znovu vypnout a zapnout. 
 
Funkce tisku - „Print“ není u tohoto modelu k dispozici. 

 Stlačte krátce tlačítko a dojde ke smazání součtu naposledy počítaných 
bankovek.  Počet a hodnota ve sčítacím režimu jsou tímto nastaveny na „0“. 
 

 

Hlášení na displeji ： 
Symbol příčina 

 
Alarm při odlišné velikosti  

 
Bankovka zavedena šikmo 

 Alarm při rozeznání obrázku a/nebo barvy 

 
Alarm při odlišných infračervených znacích 

 
Alarm při odlišné magnetické barvě nebo 
magnetickém kódu 

 
 
 
Čištění a ošetřování 
GENIE MD212-A kontroluje pravost bankovek a hodnotu bankovek pomocí různých senzorů. 
Protože při každé kontrole je bankovka vedena přes tyto senzory, shromažďuje se na nich 
časem prach a nečistoty, které na bankovkách ulpívají. Dbejte prosím zejména následujících 
pokynů pro čištění přístroje, aby se vyloučila chyba v důsledku znečištěných senzorů a aby 
byl při kontrole optimální výsledek. 
 
1. Před čištěním přístroj vždy vypnout a síťový napáječ vytáhnout ze zásuvky. Dbejte na to, 

aby zástrčka nepřišla do kontaktu s kapalinami. 
2. Většina chybného rozeznání bankovek je způsobena vniknutím prachu. Proto byste měli 

přístroj podle možností čistit denně měkkým kartáčkem nebo měkkým hadrem a po 
použití vždy přístroj přikrýt hadrem nebo něčím podobným. 

3. Přístroj čistěte lehce navlhčeným měkkým hadrem bez agresivního čistícího prostředku. 
 
 
 

Technická data  
Napětí sítě (V) 220 V ~ 240 V, 50/60Hz; 6,6 W 
Výkon 12 V / 550mA 
velikost přístroje  asi 125 x 60x 85 mm 
Rychlost rozeznávání 0,5 sekundy 
Kontrolní kritéria Infračervené znaky, magnetické 

kódy, magnetická barva, formát, 
obraz a tisková barva 
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ZÁRUKA 
 
Mnohokrát děkujeme za koupi tohoto výrobku GENIE. Pokud přístroj oproti očekávání 
nepracuje bezvadně, dbejte prosím následujícího: 
 
Záruční doba je při správném používání 24 měsíců od data koupě. Uchovejte si prosím kupní 
doklad a originální balení. Záruka platí na materiálové nebo výrobní vady, ale ne na 
poškození křehkých dílů, například na tělese. Přístroje, které jsou poškozeny neodborným 
použitím, jsou z výměny vyloučeny. Záruka zaniká, pokud byla provedena oprava bez 
výslovného schválení našeho servisu.  
 
Záruční opravy mohou být provedeny pouze s přiloženým nákupním dokladem. Pro 
reklamaci vyplňte prosím pečlivě reklamační formulář na níže uvedeném webu a vyčkejte na 
další pokyny: 
 
https://www.offia.cz/jak-reklamovat/  
 
V případě, že by reklamační formulář nefungoval, kontaktujte nás dle níže uvedených údajů. 
 
Děkujeme za pochopení! 
 
Tel. +420 380 427 583 ●E-mail: info@offia.cz  
Adresa: Offia, spol. s r.o., Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, Česká republika 
 
Likvidace: 

 
 
Směrnice 2012/19/ES týkající se manipulace, shromažďování, recyklace a 
likvidace elektrických a elektronických přístrojů a jejich součástí (waste electrical 
and electronic equipment –WEEE). 

 
Přeškrtnutý symbol popelnice znamená, že přístroj nesmí být likvidován s domácím 
odpadem, ale má být odevzdán do k tomu vybavených shromažďovacích center (sběrných 
dvorů) k odborné recyklaci, resp. likvidaci. 
 
Směrnice: 

 
Prohlašujeme, že byl tento přístroj vyroben v souladu s platnými pravidly a 
předpisy. 
 

 
Importér: 
Offia, spol. s r.o. 
Světlogorská 2771/3 
390 05 Tábor, Česká republika 
 
 
 


