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1. Instruções de segurança
Para evitar causar possíveis danos ao dispositivo ou danos pessoais,
por favor leia atentamente todas as advertências e recomendações.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não utilize nenhum líquido para limpar o dispositivo.
Utilize uma escova ou uma toalhinha ou pano suaves.
Também se recomenda a utilização de ar comprimido.
Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas;
poderia causar um mau funcionamento.
Não deixe cair objetos metálicos ou líquidos sobre o
dispositivo; poderia causar danos irreparáveis.
Não manipule o dispositivo com as mãos húmidas.
Quando desconectar o cabo de alimentação não dê um
puxão forte. Não coloque objetos pesados sobre o cabo
de alimentação.
O dispositivo deverá ser conectado à rede elétrica
mediante o adaptador fornecido CA/CC 100-240V
50/60Hz ou a um PC mediante o cabo USB CC 5V 1.0A.
Não situe o dispositivo em lugares sujeitos a
temperaturas extremas.
A bateria deverá ser armazenada a uma temperatura de 5ºC-35ºC.
Quando não utilizar a bateria retire-a do dispositivo para
prolongar a vida útil da mesma. A bateria deve ser
carregada pelo menos uma vez cada 6 meses.
Quando o nível de carga da bateria for muito baixo serão
necessárias 10 horas para carregá-la completamente.
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2. Introdução
Secureuro Plus é um dispositivo de validação de notas de euro de
alta fiabilidade. Integra as últimas tecnologias de deteção de
falsificações: propriedades magnéticas, imagem, infravermelhos,
qualidade do papel, etc. Oferece a possibilidade de utilizar uma
bateria recarregável (opcional) o que permite utilizar o dispositivo em
qualquer lugar.
2.1. Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensões reduzidas; perfeito para utilizar em qualquer
lugar.
Pode operar em modo secretária, inclinado, ou pendurado
numa parede mediante os orifícios inferiores.
Distingue a unidade monetária e o valor da nota
automaticamente.
Conta o número de notas introduzidas e o seu valor.
Permite introduzir a nota nas suas 4 posições possíveis
(longitudinal).
Permite incorporar uma bateria recarregável (opcional) com
uma autonomia em pleno uso entre 120-150 minutos.
Integra Avisos acústicos e visuais (indicador luminoso e ecrã
LCD).
Permite utilizar o dispositivo tanto mediante o adaptador
fornecido como conectado a um PC através do cabo USB
fornecido.
Permite a atualização de software mediante conexão USB a
um PC com conexão à Internet.
Certificados CE, REACH e ROHS.
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2.2. Lista de acessórios

1	
  

2	
  

6	
  

5	
  

3	
  

7	
  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Validador.
Platina de alimentação de notas.
Adaptador CA/CC.
Cabo USB.
Suporte metálico para saída de notas.
Bateria recarregável 3.7V / 1050mAH (opcional).
Guia rápido.
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2.3. Descrição de componentes
1.
2.
3.
4.

Platina de alimentação de notas.
Sensor de entrada de notas e cilindros condutores de nota.
Ecrã LCD.
Botão REP/CLR (ver diferentes unidades monetárias introduzidas /
colocar contador a zero).
5. Botão ON/Off (ligar/desligar), estado da função ADD/DEN.
6. Suporte para saída de notas.
7. Porto USB.
8. Ranhura para cartões micro SD.
9. Botão mudança de orientação de ecrã.
10. Compartimento da bateria.
11. Orifícios para pendurar na parede.
12. Apoios para posição inclinada.

6	
  
2	
  
12	
  
12	
  

11	
  

3	
  
1	
  
10	
  

4	
  

5	
  
11	
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3. Preparação do dispositivo

	
  

3.1. Colocar a platina de alimentação de notas.

1	
  

2	
  

Alinhar a platina com
os orifícios de
inserção no validador.

•

	
  

•

3	
  

Encaixar a platina nos
orifícios de inserção.

	
  

•

	
  

Pressionar para
baixo.

3.2. Colocar o suporte metálico para saída de notas.

1	
  

•

2	
  

Alinhar o suporte
metálico com as
ranhuras de
inserção.

	
  

•

3	
  

Apertar ligeiramente e
soltar para que os
extremos entrem nas
ranhuras.
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•

	
  

Puxar o suporte
metálico para a
frente para que fique
seguro nas ranhuras
de inserção
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3.3. Conectar à rede elétrica ou a um PC.

1	
  

2	
  

Inserir o conector USB
do cabo no dispositivo.

•

	
  

•

3	
  

Inserir o outro
extremo do cabo
USB no porto USB
do PC ou no
adaptador fornecido.

	
  

No caso do
adaptador, depois de
conectado, deverá
ser ligado à tomada
de rede elétrica mais
próxima.

•

	
  

3.4. Colocar a bateria (opcional)

1	
  

•

2	
  

Abrir a tampa do
compartimento da
bateria.

	
  

•

3	
  

Inserir a bateria
fazendo coincidir os
conectores da bateria
com os do validador.
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•

Voltar a fechar a
tampa do
compartimento da
bateria.
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4. Posição de funcionamento do dispositivo.

	
  

	
  

	
  
	
  

O dispositivo pode ser colocado em modo secretária, inclinado ou
pendurado na parede, em função das necessidades do utilizador e do
espaço de que disponha.	
  

4.1. Modo secretária (usual).

	
  

Posição L

Colocar o seletor de rotação de ecrã na posição “L”.

4.2. Modo inclinado.

Abrir os apoios para posição inclinada e depois colocar o seletor de
rotação de ecrã na posição “R”.	
  

Posição R
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4.3. Pendurado na parede.

PT

Pendurar o dispositivo na parede mediante os dois orifícios da parte
inferior.

Colocar o seletor de rotação de ecrã na posição “R”.	
  

Posição R
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Depois da validação, a nota ficará depositada no suporte metálico.
Este é o modo mais adequado para poupar espaço.

	
  
5. Funcionamento.
	
  

5.1. Ligar/desligar o dispositivo.

Para ligar o dispositivo, pressionar o botão ON/OFF durante 2
segundos (aproximadamente); o botão ilumina-se em azul e o teste
de funcionamento começará automaticamente. Se o resultado do
teste for correto o ecrã LCD mostrará a mensagem “CW 06” (a
mensagem dependerá da versão do firmware) e depois mostrará o
símbolo do Euro “EUR” com dois campos com valor “0”. Se o teste
não for correto mostrará uma mensagem de Erro. Neste caso, ver o
capítulo 6 (Solução de problemas).
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5.2. Deteção.

Quando se introduz uma nota em qualquer das suas 4 posições
(longitudinal) possíveis, o validador deteta automaticamente a
unidade monetária e o valor da nota. Se a nota for autêntica
somará uma unidade ao contador de notas e o valor da nota à
quantia somada até esse momento (comprovar que a função ADD
está ativada e se não estiver, pressionar uma vez o botão ON/OFF
para ativá-la); depois a nota sairá e ficará depositada no suporte
metálico do dispositivo. Quando o número de notas for superior a
99 ou a quantia armazenada supere 99999, os contadores voltarão
a zero automaticamente.

	
  

	
  

	
  
	
  

PT
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5.3. Uso do botão REP/CLR.

Quando a validação das notas tiver terminado pode-se pressionar o
botão “REP/CLR” para entrar no modo relatório. Este modo permite
ver a quantidade de notas validadas de cada valor de nota pelo que
cada vez que se pressiona o botão “REP/CLR” o ecrã mostra um
valor de nota diferente e o número de notas desse valor
introduzidas.
Manter pressionado o botão “REP/CLR” durante 2 segundos
(aproximadamente) para restabelecer todos os valores a “0” de
novo.

5.4. Utilização do botão ON/OFF (ligar/desligar) com o
dispositivo ligado.

O botão ON/OFF permite comutar entre a função DEN (valor da
nota) e ADD (somatório das notas validadas) quando o dispositivo
está ligado. Com a função ADD ativada, cada vez que se valida
uma nota soma-se o seu valor; quando se ativa a função DEN,
cada vez que se valida uma nota, o ecrã mostra unicamente o valor
da nota.

5.5. Modo poupança de energia
•

O dispositivo entrará no modo de poupança de energia
depois de estar durante 5 minutos no modo de espera.
Neste modo, o ecrã LCD apaga-se (pelo que deixará de
mostrar informação) e o botão “ON/OFF” cintila cada 5
Página 13
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segundos para indicar que o dispositivo está no modo de
poupança de energia.
O modo de poupança de energia ativa-se tanto se o
dispositivo está a funcionar conectado a uma fonte de
alimentação como se está a funcionar de forma
autónoma com a bateria opcional. Ao pressionar
qualquer botão o dispositivo volta ao modo de
funcionamento normal.
O dispositivo apaga-se automaticamente quando
permanecer no modo de poupança de energia durante
mais de 15 minutos com a bateria colocada.
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5.6. Estado da bateria
•

•

•

O estado da bateria é mostrado mediante o ícone de
bateria que se visualiza no ecrã LCD. Quando o ícone se
mostra totalmente preenchido a bateria está carregada;
quando mostra 1 risco a bateria está baixa e quando
mostra a mensagem “pwrlo” a bateria tem um nível de
carga crítico pelo que o dispositivo se apagará em
seguida.
Para carregar a bateria conecte o dispositivo a um PC
mediante o cabo USB ou à rede elétrica mediante o
adaptador fornecido; quando o ícone da bateria cintilar e
estiver totalmente preenchido a bateria estará
completamente carregada.
Se o dispositivo não tiver a bateria colocada não se
visualizará no ecrã o ícone de estado de carga.

Nota: A duração da bateria (carregada completamente) no
modo de funcionamento contínuo oscilará entre 120 e 150
minutos. Ciclo de vida estimado de 300 cargas. Tempo de
carga aproximado com a bateria totalmente descarregada 10
horas.
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5.7. Atualização de software
1. Entrar no URL www.inves.es
suporte/manuais e drivers.

e

aceder

ao

menu

2. Nos campos de seleção escolher a família validadores e o
modelo Secureuro Plus e depois pressionar o botão
pesquisar. Aparecerá a última versão de firmware a
descarregar.

3. Descarregar o pacote de atualização
descomprimir o pacote de atualização.
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4. Executar
o
ficheiro
“PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.exe” incluído no pacote
de atualização (sempre e quando não tenha sido instalado
anteriormente). Este ficheiro instala o driver para que o
sistema operativo seja capaz de reconhecer o validador ao
conectá-lo ao PC mediante o porto USB.

5. Comprovar se o dispositivo está apagado e conectá-lo ao
porto USB do PC com Windows mediante o cabo fornecido.
O dispositivo será detetado automaticamente e ficará
instalado num porto de comunicações do PC.
6. Executar o ficheiro Update TestV2.0.exe e aparecerá a
seguinte janela.
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7. Comprovar, através do painel de controlo / hardware, o porto
no qual foi instalado o dispositivo validador (no exemplo foi
instalado no COM2).
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8. Selecionar o porto COM no qual ficou instalado o dispositivo
validador. Se o porto selecionado for o correto o botão
ilumina-se em verde. Depois pressionar o botão “Upgrade” e
selecionar a versão de atualização de firmware
descarregada. O ficheiro terá a extensão EUP mas a versão
do exemplo dado à continuação não coincidirá com a que se
descarregue. Na web indica-se qual é a última versão
disponível.
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9. Ao pressionar o botão “Upgrade” a versão ficará instalada e
pronta para funcionar em questão de segundos. Cada vez
que inicie o Secureuro Plus o ecrã mostrará a versão do novo
firmware.

Nota
O pacote de descarga inclui um ficheiro Leia-me com
todos os passos a seguir para uma instalação correta.

Página 20
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6. Solução de problemas
6.1. Autoteste – Códigos de erro no ecrã
Secureuro plus leva a cabo um teste automático ao entrar
em funcionamento. Se ao entrar em funcionamento se
visualiza um código de erro no ecrã, é possível que o sensor
esteja bloqueado por uma nota ou tenha pó acumulado.
Para solucionar este problema há que retirar a nota
bloqueada ou limpar o sensor com uma escova suave ou
com uma toalhinha suave e voltar a ligar o dispositivo.
Lista de códigos de erro ao entrar em funcionamento.
Código de erro
visualizado
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P09
P10
P11
P12

Descrição
Falha do sensor superior esquerdo.
Falha do sensor superior direito.
Falha do sensor inferior esquerdo.
Falha do sensor inferior direito.
Falha do sensor de alimentação.
Falha do sensor de deteção de tamanho de nota.
Falha do sensor esquerdo de passagem de nota.
Falha do sensor direito de passagem de nota.
Falha do sensor médio de passagem de nota.
Falha de parâmetro do sistema.
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6.2. Códigos de erro de deteção
No quadro seguinte mostram-se os diferentes códigos de
erro na deteção que podem visualizar-se no ecrã do
dispositivo durante a validação.

Lista de códigos de erro durante a deteção.
Código de error
visualizado
E01
E02 / E03
E04 / E05
E06
E07
E08
E09 / E10 / E11 / E12
E20

Descrição
Erro de comprimento de papel.
Erro de característica magnética.
Erro de característica IR (infravermelhos).
Erro de espessura de papel.
Erro de ângulo de introdução de nota.
Erro de holograma.
Erro de qualidade de papel.
Erro de passagem de nota.

6.3. Comprovações em caso de anomalias.
Levar a cabo as seguinte comprovações se o sinal acústico
de alarme do dispositivo não deixar de soar ou se o
dispositivo não funcionar corretamente:
•
•
•

Comprovar se a alimentação de entrada é correta: CA
100V-240V / 50-60Hz.
Comprovar se a saída CC é correta: CC 5V+/- 5%
(alimentação por USB).
Comprovar se o cabo de alimentação está conectado
corretamente.
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No caso de incorporar bateria opcional, comprovar se o
nível da mesma é suficiente para o funcionamento do
dispositivo.
Não situar o dispositivo perto de correntes magnéticas.
Comprovar se a nota não está demasiado deteriorada ou
amachucada antes de passá-la pelo detetor. Alisar a
nota se for necessário.

7. Manutenção
O dispositivo precisará de um mínimo de manutenção periódica.
•
•
•
•

Periodicamente comprovar se a tensão de alimentação está
dentro da escala suportada pelo dispositivo.
Situar o dispositivo numa área suficientemente ventilada e
isolada de possíveis campos magnéticos.
Não tentar desmontar o dispositivo. Qualquer reparação
deverá ser levada a cabo por um serviço técnico autorizado.
Para prolongar a vida útil da bateria (opcional) os ciclos de
carga deverão ser completados.
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8. Especificações técnicas
Métodos de deteção:

Propriedades magnéticas, imagem,
infravermelhos, qualidade de papel,
espessura de papel.
Dimensões:
70 (profundidade) x 166 (largura) x 65
mm (altura).
Alimentação:
CA100V-240V 50/60Hz ou CC5V/1.0A.
Temperatura em funcionamento:
0-40ºC.
Temperatura em armazenagem:
-20-65ºC.
Bateria (opcional):
Recarregável Lítio 3.7V/1050mAH.
Duração aproximada: 120-150 minutos
em funcionamento contínuo. Tempo de
carga aproximado: 10 horas.
Consumo:
<5W.
Velocidade de validação de nota: <0.5seg/nota.
Peso:
305g.
*Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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Se o dispositivo tiver alguma falha que não possa ser resolvida
mediante os conselhos facilitados anteriormente, queira fazer o favor
de contactar com o centro de suporte técnico:

Tel.: 902 193 291
Também pode contactar-nos através da seguinte conta de correio
eletrónico:

cisi@investronica.es
Horário de atenção: de segunda a sexta-feira das 8:00
às 20:00 exceto feriados nacionais.
Se deseja consultar e/ou descarregar informação sobre o produto ou
descarregar as últimas atualizações do software do validador visite
www.inves.es/secureuroplus.
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