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1. Съдържание на пакета

Щракнете тук, за да отворите версия за печат на 
ръководството на избрания език.

Версия за печат
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6165 Money Counting Scale | Get Started

1. Place the device on a flat surface  
 and insert the money platform.

3. Turn on the device (  ) without   
 using the coin cup.

2. Connect the device and power   
 adapter. 

Please read the manual and safety precautions before using the device. Simply download the manual by scanning the 
QR code below or visit www.safescan.com/6165-manual.

CHS
1.	将设备放在平坦的表面上，然后插入滑钞板。
2.	连接设备和电源适配器。
3.	在不使用储币筒的情况下打开设备	( )。

FR
1. Placez l’appareil sur un surface plane et insérez la plate- 
 forme pour monnaie.
2. Connectez l’appareil et l’adaptateur secteur.
3. Allumez l’appareil ( ) sans utiliser la coupelle à pièces.

SV
1. Placera enheten på ett plant underlag och montera   
 sedelhållaren.
2. Anslut enheten och strömadaptern.
3. Slå på enheten ( ) utan att använda myntfacket.

SL
1. Napravo postavite na ravno površino in vstavite platformo 
2.	Priključite	napravo	in	napajalnik.
3. Vklopite napravo ( ), ne da bi uporabili posodico za  
 kovance.

NL
1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en plaats  
 het geldplatform.
2. Sluit het apparaat en de voedingsadapter aan.
3. Zet het apparaat aan ( ) zonder het muntbakje te   
 gebruiken.

CS
1.	Zařízení	umístěte	na	rovný	povrch	a	upevněte	podložku		
	 na	peníze.
2.	Připojte	zařízení	a	napájecí	adaptér.
3.	Zapněte	přístroj	( )	bez	zásobníku	na	peníze.

IT
1.	Mettere	il	dispositivo	su	una	superficie	piana	e	inserire	la		
 piaffaforma per le banconote.
2. Collegre il dispositivo all’alimentatore.
3. Accendere il dispositivo ( ) senza usare la vaschetta  
 per le monete.

JPY
1.	平面にデバイスを置き、決済プラットフォームを挿入し	
	 てください。
2.	デバイスを電源アダプターに接続します。
3.	硬貨カップを使用せずに、デバイス	( )	をオンにします。

DE
1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und legen  
 Sie die Geldplattform ein.
2. Schließen Sie den Netzadapter an das Gerät an.
3. Schalten Sie das Gerät ( ) ein, ohne den Münzbehälter  
 zu benutzen.

PT
1.	Coloque	o	dispositivo	numa	superfície	plana	e	insira	a		
 plataforma de dinheiro.
2. Ligue o dispositivo e o adaptador de corrente.
3. Ligue o dispositivo ( ) sem utilizar o copo para moedas.

BG
1.	Поставете	устройството	на	равна	повърхност	и		 	
	 присъединете	платформата	за	пари.
2.	Свържете	устройството	и	захранващия	адаптер.
3.	Включете	устройството	( ),	без	да	използвате		 	
	 чашката	за	монети.

FI
1. Aseta laite tasaiselle alustalle ja aseta raha-alusta   
 paikalleen.
2. Liitä laite ja virta-adapteri.
3. Kytke laite päälle ilman kolikkokuppia ( ).

PL
1.	Ustaw	urządzenie	na	płaskiej	powierzchni	i	wsuń		 	
	 platformę	na	pieniądze.
2.	Podłącz	urządzenie	i	zasilacz.
3.	Włącz	urządzenie	( ) bez korzystania z pojemnika na  
 bilon.

DA
1.	Anbring	enheden	på	en	plan	overflade	og	indsæt		 	
 pengeplatformen.
2. Tilslut enheden og strømadapteren.
3.	Tænd	for	enheden	( ) uden at bruge møntkoppen.

EL
1.	Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	επίπεδη	επιφάνεια	και			
	 εισάγετε	την	πλατφόρμα	χρημάτων.
2.	Συνδέστε	τη	συσκευή	και	το	τροφοδοτικό.
3.	Θέστε	σε	λειτουργία	τη	συσκευή	( )	χωρίς	να		 	
	 χρησιμοποιήσετε	το	κύπελλο	κερμάτων.

ES
1.	Coloque	el	dispositivo	en	una	superficie	plana	e	inserte		
 la plataforma de dinero.
2. Conecte el dispositivo y el adaptador de corriente.
3. Encienda el dispositivo ( ) sin usar la taza de monedas.

CHT
1.	請將裝置放置於平整表面上，接著插入送鈔板。
2.	將裝置接上電源供應器。
3.	啟動裝置	( )，不使用儲幣斗。

NEWMENU

OK

01. Installation

NEWMENU

OK

QR Code Manual

www.safescan.com/6165-manual

Safety Precautions

EN WARNING. Failure to follow these precautions  
  can lead to short-circuits and serious injuries  
  such as burns, electrical shocks and fire  
  hazards.
- Never use the device, power adapter or cords if they are  
 damaged.
- Never subject the device, power adapter or cords to liquids  
 or moisture, or touch them with wet hands.

Safescan LB-205 Battery
- Always keep batteries away from fire, heat, and water.

SV VARNING! Underlåtenhet att följa dessa   
  försiktighetsåtgärder kan leda till kortslutning,  
  brandrisk samt allvarliga skador som   
  brännskador och elchock.
- Använd aldrig enheten, strömadaptern eller sladdarna om  
 de är skadade.
- Utsätt aldrig enheten, strömadaptern eller sladdarna för  
 fukt och vidrör dem inte med våta händer.

Safescan LB-205 batteri
- Håll alltid batterierna borta från eld, värmekällor och vatten.

DA ADVARSEL. Hvis disse forholdsregler ikke følges, 
   kan det medføre kortslutninger og alvorlige  
  personskader som f.eks. forbrændinger, elektrisk  
  stød samt brandfare.
- Anvend aldrig apparatet, strømadapteren eller ledningerne,  
 hvis delene har skader.
-	 Udsæt	aldrig	apparatet,	strømadapteren	eller	ledninger	for		
	 væsker	eller	fugt	og	berør	dem	aldrig	med	våde	hænder.

Safescan LB-205 Batteri
- Hold altid batterierne på afstand af brand, varme og vand.

NL WAARSCHUWING. Het niet naleven van deze  
  voorzorgsmaatregelen kan leiden tot kortsluiting  
  en ernstig letsel, brandwonden, elektrische  
  schokken en brandgevaar.
- Gebruik het apparaat, de voedingsadapter of de snoeren  
 nooit als ze beschadigd zijn.
- Stel het apparaat, de voedingsadapter of de snoeren nooit  
 bloot aan vloeistoffen of vocht en raak ze nooit aan met  
 natte handen.

Safescan LB-205 Batterij
- Houd batterijen altijd uit de buurt van hitte, vuur en water.

PL OSTRZEŻENIE. Nieprzestrzeganie tych środków  
  ostrożności może prowadzić do zwarć i poważnych  
  obrażeń, takich jak oparzenia, porażenia prądem  
  elektrycznym i zagrożenia pożarem.
-	 Nigdy	nie	stosować	urządzenia,	zasilacza	ani	przewodów,		
	 jeśli	są	uszkodzone.
-	 Nigdy	nie	wystawiać	urządzenia,	zasilacza,	przewodów	na 
  działanie	płynów	i	wilgoci	ani	nie	dotykać	ich	mokrymi	rękoma.

Bateria LB-205 Safescan
-	 Zawsze	przechowywać	baterie	z	dala	od	źródeł	ognia,		
	 ciepła	i	wody.

CHS	 警告。如果不遵守这些预防措施，可能会导致短路	
	 	 和严重伤害，如烧伤、触电和火灾危险。

-	 切勿使用损坏的设备、电源适配器或电源线。
-	 切勿将设备、电源适配器或电源线置于液体或潮气环境中，	
	 也不要用湿手触摸它们。

Safescan LB-205	电池
-	 务必使电池远离火、热源和水。

FR ATTENTION. Le non-respect de ces précautions  
  peut entraîner des courts-circuits et des   
  blessures graves telles que des brûlures, des  
  décharges électriques et des risques d’incendie.
- N’utilisez jamais l’appareil, l’adaptateur secteur ou les  
 cordons s’ils sont endommagés.
- Ne soumettez jamais l’appareil, l’adaptateur secteur ou les  
 cordons à des liquides ou à l’humidité, et ne les touchez  
 jamais avec des mains mouillées.

Batterie Safescan LB-205
- Tenez toujours les natteries à l’écart du feu, de la chaleur et de l’eau.

CS VAROVÁNÍ. Nedodržení těchto bezpečnostních  
  opatření může vést ke zkratu a vážným zraněním,  
  jako jsou popáleniny, úrazy elektrickým proudem  
  a k riziku vznícení.
- Nikdy	nepoužívejte	zařízení,	napájecí	adaptér	nebo	kabely,		
 pokud jsou poškozené.
- Nikdy	nevystavujte	zařízení,	napájecí	adaptér	ani	kabely		
	 působení	kapalin	nebo	vlhkosti,	ani	se	jich	nedotýkejte		
	 mokrýma	rukama.

Baterie Safescan LB-205
-	Baterie	vždy	uchovávejte	mimo	dosah	ohně,	tepla	a	vody.

ES ATENCIÓN: No seguir estas recomendaciones  
  puede causar un cortocircuito y serios daños  
  como quemaduras, descargas eléctricas y riesgo  
  de incendio.
- No use nunca este dispositivo, su fuente de alimentación o  
 el cable si están dañados.
- No moje el dispositivo, la fuente de alimentación o el cable,  
 no los exponga a ambientes húmedos ni los toque con la  
 manos mojadas.

Batería Safescan LB-205
- Mantenga las baterías alejadas del fuego, de fuentes de  
 calor y del agua.

CHT	 警告。若未遵循以下預防措施，可能導致短路和嚴	
	 	 重	傷害事故，如燒傷、觸電和火災傷害。

-	 切勿使用已損壞之裝置、電源轉接器或電源線。
-	 請勿讓裝置、電源轉接器或電源線接近液體或濕氣，或以	
	 潮濕雙手接觸。

Safescan LB-205	電池
-	 請務必讓電池遠離火源、高溫和水。

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Αν δεν τηρούνται αυτά τα 
   μέτρα προφύλαξης, μπορεί να προκληθεί   
  βραχυκύκλωμα, σοβαρή σωματική βλάβη όπως  
  έγκαυμα, ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Ποτέ	μην	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή,	το	τροφοδοτικό	ή	τα		
	 καλώδια	εφόσον	παρουσιάζουν	βλάβη.
- Ποτέ	μην	επιτρέπετε	στη	συσκευή,	το	τροφοδοτικό	ή	τα		
	 καλώδια	να	έρθουν	σε	επαφή	με	υγρά	ή	υγρασία,	και	ποτέ		
	 μην	τα	αγγίζετε	με	βρεγμένα	χέρια.

Safescan LB-205 Baterija
- Πάντα	διατηρείτε	τις	μπαταρίες	μακριά	από	φωτιά,		 	
	 θερμότητα	και	νερό.

JPY	 警告。次の注意に従わない場合、短絡や、火傷、	
	 	 感	電、火災の危険といった深刻な負傷につながる	
	 	 おそれがあります。
-	 デバイス、電源アダプター、コードが損傷している場合	
	 は、絶対に使用しないでください。
-	 デバイス、電源アダプター、コードを液体や湿気にさらし	
	 たり、濡れた手で触れたりすることは絶対にしないでくだ	
	 さい。

Safescan LB-205	バッテリ
-	 バッテリを火、熱、水に近づけないでください。

SL OPOZORILO. Neupoštevanje teh previdnostnih  
  ukrepov lahko privede do kratkega stika in resnih  
  poškodb, kot so opekline, električni udari in  
  nevarnost požara.
-	 Naprave,	napajalnika	ali	kablov	nikoli	ne	uporabljajte,	če	so		
 poškodovani.
- Naprave, napajalnika ali kablov nikoli ne izpostavljajte  
	 tekočinam	ali	vlagi	in	se	jih	ne	dotikajte	z	mokrimi	rokami.

Baterija Safescan LB-205
- Baterije vedno hranite stran od ognja, toplote in vode.

IT ATTENZIONE. La mancata osservanza di queste  
  precauzioni può portare a cortocircuiti e gravi  
  lesioni come ustioni, scosse elettriche e pericolo  
  di incendio.
- Non utilizzare mai il dispositivo, l’adattatore di alimentazione  
 o i cavi se sono danneggiati.
- Non sottoporre mai il dispositivo, l’adattatore di alimentazione  
 o i cavi a liquidi o umidità, né toccarli con le mani bagnate.

Batteria Safescan LB-205
- Tenere sempre le batterie lontano dal fuoco,  calore e acqua.

DE WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser   
  Vorsichtsmaßnahmen kann zu  Kurzschlüssen  
  und schweren Verletzungen wie Verbrennungen,  
  Stromschlägen und Brandgefahr führen.
- Verwenden Sie das Gerät, dass Netzteil und Netzkabel  
 nicht, wenn sie beschädigt sind
- Setzen Sie das Gerät, dass Netzteil und Netzkabel niemals  
 Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus und berühren Sie sie  
 nicht mit nassen Händen.

Safescan LB-205 aufladbare Batterie
- Batterien immer von Feuer, Hitze und Wasser fernhalten.

PT ATENÇÃO. A falha em seguir estas precauções  
  pode causar curto-circuitos e graves lesões,  
  como queimaduras, choques elétricos e perigo  
  de incêndio.
- Nunca utilize o dispositivo, o adaptador de corrente ou os  
 fios elétricos se estiverem danificados.
- Nunca sujeite o dispositivo, o adaptador de corrente ou os  
 cabos elétricos a líquidos ou humidade, nem lhes toque  
 com as mãos húmidas.

Bateria Safescan LB-205
- Mantenha sempre as pilhas afastadas do fogo, do calor e da água.

BG 

-	 Никога	не	използвате	устройството,	захранващия		
	 адаптер	или	кабелите,	ако	са	повредени.
-	 Никога	не	излагайте	устройството,	захранващия	адаптер 
		 или	кабелите	на	течности	или	влага,	и	не	ги	докосвайте		
	 с	мокри	ръце.

Батерия Safescan LB-205
- Винаги	дръжте	батериите	далеч	от	огън,	топлина	или	вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неследването на тези 
предпазни мерки може да доведе до късо съеди-
нение и сериозни наранявания, като изгаряния, 
електрически удари или опасност от пожар.

FI 

- Älä koskaan käytä laitetta, virta-adapteria tai johtoja, jos ne  
 ovat vaurioituneet.
- Älä koskaan altista laitetta, virta-adapteria tai johtoja nesteille  
 tai kosteudelle, äläkä koske niihin märin käsin.

Safescan LB-105 -akku
- Säilytä akut aina erillään avotulesta, kuivassa ja viileässä.

VAROITUS. Näiden varotoimien noudattamatta 
jättäminen voi johtaa oikosulkuihin ja vakaviin 
loukkaantumisiin, kuten palovammoihin, 
sähköiskuihin ja palovaaraan.

Safescan® is a registered trademark of Solid Control Holding B.V. No information may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written 
permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, 
manufacturing, reproduction, use and sales rights. Safescan® - PO Box 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2022 Safescan®. All rights reserved. www.safescan.com.     20221

3 Year Warranty

Safescan offers an extensive warranty on Money Counting Scales. Learn more about our warranty policy 
by scanning the QR code or visiting: www.safescan.com/warranty

1. Везна за броене на пари Safescan 6165
2. Платформа за пари
3. Купа за монети
4. USB кабел за връзка с компютър
5. Захранващ адаптер (12V/0,5A, 6W)
6. Листовка с първи стъпки/Инструкции за безопасност

https://safescandownload.safescan.com/Downloads/en/money-counters/6165/G3/Manual/Print/Safescan-6165-Print-Manual-BG.pdf
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Предна част

Задна част

Долна част

1. Платформа за пари
2. Купа за монети
3. LCD дисплей
4. Контролни клавиши
5. Отделение за батерии
6. Конектор за захранване
7. Конектор за принтер
8. USB порт за връзка с компютър 

2. Устройство

1

2

3 5
4

6

7

8
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1. Артикули с парична стойност (монети, банкноти и други 
 преброими артикули) 

2. Меню с настройки
3. Количество
4. Меню за калибриране
5. Индикатор за ниво на батерията  
6. Номинал
7. Версия на номиналa
8. Текуща стойност/стойност на платформата
9. Обща стойност
10. Активна банка 
11. Валута

12. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
13. Отваряне на менюто с настройки
14. Изтриване на въведеното/назад 
15. Навигация 
16. Потвърждаване на избраното/Добавяне на стойност към 

общата сума

3. Дисплей и бутони
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15 15

13

16

14



Повече информация, статии, уроци и видеоклипове support.safescan.com 5

Български

4. Използване за първи път

4.1. Инсталиране

1. Поставете устройството на 
равна повърхност и вмък-
нете платформата за пари.

3. Включете устройството (  )  
без да използвате купата за 
монети.

2. Свържете устройството и 
захранващия адаптер. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Задаване на регион (място на използване)

1. След като вашето устрой-
ство е включено, изберете  
региона/мястото, където то 
ще бъде използвано.

3. След като изберете пра-
вилния регион, натиснете 
„OK“.

2. Използвайте  клавишите 
със стрелки (  ), за 
да превключвате между 
 различни налични региони 
(ЕВРОПА, ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО, САЩ, ЮГОИЗ-
ТОЧНА АЗИЯ и АВСТРА-
ЛИЯ).
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4.3. Изберете валута

1. След това използвайте 
клавишите със стрелки   
(  ), за да изберете  
вашата валута по подраз-
биране и натиснете „OK“,  
за да запазите вашето 
предпочитание. 

2. Устройството ще активира 
режима на броене, за да 
може да започнете броене-
то, започвайки с най-ни-
ския номинал. 
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5. Инструкции за броене

5.1. Режими на броене

Забележка: Преброявайте по един номинал наведнъж. За 
ефективно броене уверете се, че монетите и банкнотите са 
сортирани предварително. Винаги използвайте купата за 
монети, когато броите монети.

Поставете монетите в 
предоставената купа за 
монети.

Поставете купата за монети 
върху платформата.
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Safescan 6165 автоматично ще превключи към следващия 
номинал на монета. Като алтернатива използвайте (  ), за 
да изберете номинал. След като бъде преброени монетите 
с най-висок номинал, Safescan 6165 автоматично ще 
превключи към банкнотите с най-ниска номинална стойност.

Отстранете купата за монети 
от платформата. Резултатът 
от преброяването ще бъде 
добавен към общата сума 
и ще чуете звуков сигнал за 
потвърждение.

Ще се покаже количеството 
и стойността на монетите. 
Когато устройството завърши 
броенето, ще чуете звуков 
сигнал за потвърждение.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Броене на банкноти

Поставяйте парите на малки 
партиди (макс. 25 банкноти) 
върху платформата за пари.

Ще чуете звуков сигнал 
за потвърждение, че 
банкнотите са преброени. 
След това дисплеят показва 
общия брой и стойност на 
банкнотите и добавя тази 
стойност към общата сума.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Оставете първата купчина 
върху платформата за пари 
и добавете следващата 
купчина със същия номинал. 
Продължете да добавяте 
купчини, докато всички 
банкноти от избрания 
номинал бъдат преброени.

Отстранете всички 
банкноти едновременно 
от платформата. Ще 
чуете звуков сигнал за 
потвърждение, че банкнотите 
са преброени. Тяхната 
стойност ще бъде добавена 
към общата сума. Safescan 
6165 автоматично ще 
превключи към следващия 
номинал на банкнота.
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На платформата са поставени твърде много банкноти. Дисплеят 
показва “Remove ..-.. Pcs”” („Отстранете ..–.. бр.“). Отстранете 
толкова банкноти, колкото е предложено, докато Safescan 6165 
не успее да определи количеството на банкнотите. Продължете 
да добавяте още банкноти на платформата на малки партиди. 

Засечено е нелогично тегло: 6165 не може да определи точното 
количество банкноти на платформата. Дисплеят показва 
“Remove Some” (Отстранете няколко). Отстранете няколко 
банкноти (макс. 5 банкноти наведнъж), докато Safescan 6165 
успее да определи количеството на банкнотите. Продължете да 
добавяте още банкноти на платформата на малки партиди. 

1. Твърде много банкноти на платформата

2. Засечено е нелогично тегло
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Ако разликата в теглото между стара и нова версия на банкнота 
е в определена граница, версиите могат да се броят заедно. 
Няма нужда първо да ги сортирате. Имайте предвид следното:

5.3. Преброяване на стари и нови версии от същия 
номинал

Максимум 10
банкноти

Първата купчина смесени 
банкноти (заедно стара 
и нова версия), която се 
поставя на платформата, 
не трябва да надвишава 10 
банкноти.

Следващите купчини не 
трябва да надвишават 15 
банкноти.

Максимум 15
банкноти
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Версия 1 е старата версия Версия 2 е новата версия.

Ако разликата в теглото между различните версии не е в 
определената граница, Safescan 6165 може да изиска от вас да 
ги преброите поотделно. 

Версиите са показани на дисплея.

Поставяйте само пълни монетни ролки върху платформата 
за пари. Това означава, че монетната ролка съдържа точното 
количество монети и че всички тези монети са от един и същ 
номинал и валута.

Теглата на монетните ролки в EUR, GBP и USD са 
предварително калибрирани на устройството. Теглата на 
монетните ролки за други валути могат да се калибрират ръчно. 
Вижте глава 4.2.6. как да калибрирате монетните ролки.

Всеки път, когато бъде пусната нова версия или номинал на 
предварително инсталирана валута, можете да актуализирате 
Safescan 6165 безплатно, като изтеглите актуализация на 
валутата от www.safescan.com.

5.4. Броене на монетни ролки
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Автоматичното разпознаване 
на монетните ролки 
ще започне директно 
след преброяването на 
свободните банкноти. На 
екрана се показва иконата 
‘AUTO’.

5.4.1. Броене на монетни ролки/торбички с 
автоматично разпознаване ‘AUTO’

Поставете една пълна 
монетна ролка от избраната 
валута върху платформата 
за пари. 

След потвърждаване на 
монетната ролка се чува 
звуков сигнал. 
Количеството, стойността 
и номиналната стойност на 
ролката ще бъдат показани 
скоро (2 секунди). След 
това ще се покажат общото 
количество и стойността на 
монетните ролки.

1 ролка
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Добавете друга монетна 
ролка върху платформата 
и изчакайте звуков сигнал 
за потвърждение, преди 
да добавите следващата 
монетна ролка. Повторете 
този процес, като добавяте 
монетните ролки една по 
една, докато всички монетни 
ролки са върху платформата 
и се преброят. 

Отстранете всички монетни 
ролки от платформата 
за пари. Резултатът от 
преброяването ще бъде 
добавен към общата сума. 

+ 1 ролка
+ 1 ролка
+ 1 ролка
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1. Устройството е засякло 
пакет с номинал с 
обичайно тегло. Показва 
се съобщението SELECT 
(Изберете) и стрелките 
мигат. 

Някои валути имат пакети с монети, които са различни по 
номинал, но са сходни по тегло. Когато бъде засечен такъв 
пакет, Safescan 6165 ще ви даде възможност да изберете 
правилния номинал. Вижте пример по-долу за това как да 
работите с тази функция.

2. Използвайте бутоните  
(  ), за да изберете 
номинала на монетната 
ролка/торбичка, която 
е поставена върху 
платформата. 

5.4.2. Броене на монетни ролки/торбички, които са със 
сходно тегло

3. Натиснете “OK”, за да 
потвърдите номинала 
на монетната ролка/
торбичка. Устройството 
ще добави резултатите 
от преброяването към 
общата сума. 

4. След 2 секунди 
индикацията за номинал 
изчезва. Устройството 
е готово да получи 
следваща монетна ролка/
торбичка.
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За да броите монетни ролки 
по номинал, използвайте 
бутоните (  ), за да 
изберете ‘AUTO’ (Авто) на 
монетни ролки. Натиснете 
“OK” .

Поставете една пълна 
монетна ролка от избрания 
номинал върху платформата 
за пари. 

Използвайте бутона (  ) , за 
да изберете първия наличен 
номинал на монетна ролка.

След потвърждаване на 
монетната ролка се чува 
звуков сигнал. Показано е 
количеството, стойността 
и номинала на монетната 
ролка.

5.4.3. Броене на монетни ролки/торбички по номинал

1 ролка
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Добавете друга монетна 
ролка от избрания номинал 
върху платформата и 
изчакайте звуковия сигнал 
за потвърждение, преди 
да добавите следващата 
монетна ролка. Повторете 
този процес, като добавяте 
монетните ролки една по 
една, докато всички монетни 
ролки от този номинал са 
върху платформата и се 
преброят. 

Отстранете всички монетни 
ролки от платформата 
за пари. Резултатът от 
преброяването ще бъде 
добавен към общата сума. 
Устройството автоматично 
ще превключи към 
следващия номинал на 
монетна ролка.

+ 1 ролка
+ 1 ролка
+ 1 ролка
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5.5. Завършване на преброяване

Преглед на текущите резултати от преброяване

Изчистване/точни резултати от преброяването

За да видите резултатите от преброяването на ролките с 
монети, използвайте (  ) бутоните, за да изберете ‘AUTO’ 
(Авто) и натиснете “OK”, за да видите отделните резултати за 
ролките с монети.

Във всеки момент по време на броене можете да изчистите или 
добавите резултати от броенето към даден елемент за броене. 
Просто превключете към елемента, който трябва да бъде 
променен, като използвате (  ) бутоните. Оттук вие можете:
–  Да натиснете “CE” , за да изчистите резултатите от 

преброяването на избрания елемент за преброяване. Когато 
искате да изчистите цялото преброяване, започнете ново 
броене, както е описано в елементите на MENU (Меню).

–  Да добавите още от избрания елемент за броене, за да 
завършите броенето.

Отпечатване на резултатите от преброяването

Когато приключите с броенето, можете да отпечатате 
резултатите на опционалния принтер Safescan TP-230, както е 
описано в елементите на MENU.
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Започване на ново преброяване

За да започнете ново преброяване, натиснете “MENU” (Меню). 
Дисплеят ще покаже “NEW COUNT” (Ново преброяване). 
Натиснете “OK”, за да потвърдите.  

Експортиране на резултатите от преброяването в 
Safescan MCS
Стартирайте софтуера за броене на пари на вашия компютър и 
щракнете върху иконата на данните за броене, за да изтеглите 
данните за броене от Safescan 6165 към софтуера. За повече 
подробности вижте ръководството за потребителя на софтуера 
за броене на пари Safescan, което можете да намерите на 
www.safescan.com
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Двете мигащи стрелки 
показват, че можете да се 
движите между наличните 
елементи на менюто

Двете мигащи стрелки 
показват, че трябва да 
изберете число.

Изборът може да бъде 
потвърден чрез натискане 
на бутона “OK”. За да се 
върнете 1 стъпка назад в 
менюто, натиснете бутона 
“OK”.  

Тази глава описва начина на работа на Safescan 6165, както и 
структурата на менюто на устройството. 

Когато се изисква определено действие или когато са възможни 
няколко опции, бутоните (  ) могат да се използват за 
навигация. Когато е възможна навигация или когато трябва да 
се направи избор от менюто, на екрана ще се покажат 2 мигащи 
стрелки. Например:

6. Меню на устройството и начин на работа

6.1. Общ начин на работа
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Може да влезете в менюто на устройството, като натиснете 
бутона “MENU” (Меню). За да се движите през елементите, 
използвайте бутоните (  ). За да въведете опция, натиснете 
“OK”. Структурата на менюто е следната: 

6.2. Структура на менюто

Вижте 6.2.1 Вижте 6.2.2 Вижте 6.2.3

Вижте 6.2.4

Вижте 6.2.5

Вижте 6.2.6Вижте 6.2.7Вижте 6.2.8

Вижте 6.2.9
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Когато искате да започнете 
ново преброяване и 
да изтриете всички 
съществуващи резултати, 
натиснете “OK”, когато 
се покаже екранът “NEW 
COUNT” (Ново преброяване). 

Текстът ще започне да мига. 
Натиснете отново “OK”, за 
да потвърдите.

Машината ще се върне към 
екрана за броене, който е 
изцяло нулиран. 

6.2.1. Ново преброяване
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6.2.2. Банка

Можете да избирате 
от предварително 
зададените банкови суми, 
като използвате (  ) .                                   
Натиснете “OK”, за да 
потвърдите. 

Екранът за броене ще 
покаже зададената сума 
като отрицателен начален 
резултат. 

За въвеждане на по-големи 
банкови суми, натиснете и 
задръжте бутоните (  ),  
сумата ще се увеличи 
автоматично. Натиснете 
“OK”, за да потвърдите. 

ИЛИ
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6.2.3. Печат

Машината ще се върне към 
екрана за броене.

Когато свържете принтер 
Safescan TP-230*, можете да 
отпечатате вашите резултати, 
като натиснете “OK”. 

Екранът ще показва 
“PRINTING” (Отпечатване), 
докато се създава 
разпечатката.
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6.2.4. Везна

Екранът ще се промени в 
режим на претегляне. 

Можете да претегляте 
артикули с точност до 0,05 
грама.

За да активирате функцията 
за претегляне, натиснете 
“OK” .

Можете да тарирате везната, като натиснете “OK”, когато е 
поставен артикулът по подразбиране, например купа. На екрана 
ще се покаже ‘*’ и стойността ще се върне обратно на нула. 
След като артикулът по подразбиране бъде отстранен, теглото 
му ще се покаже като отрицателна стойност.
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След натискане на “OK” 
машината ще се върне към 
екрана за броене, показвайки 
избраната валута.

Когато искате да промените 
валутата, натиснете “OK”, 
когато се покаже екранът 
”CURRENCY” (Валута). 

Показва се активната 
валута с 2 мигащи стрелки. 
Използвайте (  ), за да 
отидете до желаната валута. 

6.2.5. Валута
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Пример: За монетни 
ролки. Преминете към 
желания номинал с (  ) и 
потвърдете, като натиснете 
“OK”.

Сега поставете 5 празни 
монетни ролки върху 
платформата.

Safescan 6165 също може 
да брои монетни ролки/
торбички, пачки с банкноти 
и втора купа за монети. 
Те първо трябва да бъдат 
калибрирани на Safescan 
6165. За да влезете в режим 
на калибриране, натиснете 

“OK”, когато се покаже екранът ”CURRENCY” (Валута). Когато 
сте в режим на калибриране, използвайте бутоните (  ), за 
да отидете до желания номинал. Ако искате да превключите 
към следващия артикул за калибриране, натиснете “OK”. 
Последователността е монетна ролка – пачки банкноти – купа 
за монети.

Процесът на калибриране за всеки артикул в пакет (монетни 
ролки/торбички или пачки банкноти) е един и същ и протича по 
следния начин:

Калибриране на монетни ролки/торбички и пачки с 
банкноти

6.2.6. Калибриране на монетни ролки/торбички, пачки с 
банкноти, втора купа за монети
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Машината ще ви помоли да 
потвърдите. Натиснете “OK”, 
за да го направите. 

Менюто за калибриране ще премине към следващия номинал. 
Повторете процеса, като изберете желания номинал, както е 
показано по-горе, или излезте от режима на калибриране, като 
натиснете “OK”. Ако искате да превключите към следващия 
артикул за калибриране, използвайте бутона “OK”.

Отстранете монетните 
ролки, за да преминете 
към следващата стъпка за 
калибриране.

Изберете броя на монетите, 
които ще се съдържат в 
ролките, като използвате 
бутоните (  ) и натиснете 
“OK”.

Натиснете “OK” за 
запазване. Ролката вече е 
калибрирана и запаметена в 
машината. 
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Калибриране на втора купа за монети

Safescan 6165 е конфигуриран да брои със стандартни купи за 
монети от 33,5 g. Някои производители на чекмеджета за пари 
обаче може да имат купи за монети с различно тегло. Можете 
да конфигурирате вашия Safescan 6165 да брои с помощта на 
втора купа за монети.

Машината ще покаже, че 
данните за теглото на купата 
са обработени. 

Когато натиснете “OK”, 
ще бъдете подканени да 
поставите купата.

2x

Натиснете “OK”, за да 
потвърдите калибрирането.

Купата вече е калибрирана.
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Натиснете “OK”, за да 
се върнете към екрана за 
броене.

Отсега нататък, след като стартирате Safescan 6165, ще бъдете 
помолени да потвърдите коя купа трябва да бъде зададена 
като предпочитание: купата по подразбиране, която се доставя 
с устройството (CUP 1), или купата, която е била калибрирана 
(CUP 2 ). Използвайте бутоните (  ), за да изберете купата, 
която искате да зададете като предпочитана.  Изборът ще бъде 
запазен автоматично.
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Когато се покаже екранът ”SET DEVICE” (Настройване на 
устройството), може да промените няколко настройки на 
устройството. Натиснете “OK”, за да влезете в този елемент 
от менюто.  Когато сте в режим ”SET DEVICE” (Настройване 
на устройството), използвайте бутоните (  ), за да  се 
придвижвате през поделементите.

6.2.7. Настройване на устройството

Подменю – структура

Вижте 6.2.7 – A

Вижте 6.2.7 – E

Вижте 6.2.7 – B

Вижте 6.2.7 – D

Вижте 6.2.7 – C

Вижте 6.2.7 – C
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Натиснете “OK”, за да 
стартирате процеса на 
настройване ”TIME-DATE” 
(Час–дата).

Превключете между 
12-часов и 24-часов формат, 
като използвате (  ), 
и натиснете “OK”, за да 
потвърдите.

Превключете между формати 
AM (преди обяд) и PM 
(следобед), като използвате  
(  ), и натиснете “OK”,  
за да потвърдите.

HOURS (ЧАС) започва да 
мига. Натиснете за кратко 
(  ) , за да преминете 
с 1 час напред или назад, 
или натиснете и задръжте, 
за да се придвижвате през 
часовете. Натиснете “OK”,  
за да потвърдите. 

A. Настройване на час и дата
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Ще се покаже кратък преглед 
на зададените час и дата. 
След това Safescan 6165 се 
връща към подменюто.

MINUTES (Минути) започва 
да мига. Натиснете за кратко 
(  ), за да отидете с 1 
минута напред или назад, 
или натиснете и задръжте, 
за да се придвижвате през 
минутите. Натиснете “OK”, 
за да потвърдите. 

Придвижвайте се през 
форматите за дата, като 
използвате (  ). Натиснете 
“OK”, за да потвърдите 
желания формат. Задайте 
година, месец и ден по 
същия начин. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрез избиране на опцията за нулиране 
по подразбиране ‘ALL CAL’ (Всички калибрирани) всички 
персонализирани настройки, като например калибрирани 
елементи, ще бъдат изтрити и след рестартирането ще се 
прилагат всички базови настройки.

Натиснете “OK”, за да 
започнете нулирането на 
машината.  Ако искате да 
започнете наново с вашия 
Safescan 6165, можете да 
върнете устройството към 
фабричните му настройки 
по подразбиране. По 

подразбиране: Възстановява настройките по подразбиране, 
като същевременно запазва потребителските калибрации 
на монетните пакети. По подразбиране ‘All Cal’ (Всички 
калибрирани): Възстановява настройките по подразбиране, 
включително потребителските калибрации на монетните пакети.

Натиснете “OK”, за да 
настроите устройството в 
режим на актуализиране на 
фърмуера. Актуализации 
на фърмуера (когато е 
приложимо) са налични чрез 
www.safescan.com. 
Изтеглете пакета за 

актуализация на фърмуера и следвайте включените 
инструкции, за да актуализирате вашия Safescan 6165.

B.  Връщане към фабричните настройки по 
подразбиране

C. Актуализиране на фърмуера
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Ако поради претоварване 
или удар върху платформата 
за пари, функцията 
на динамометричния 
датчик (претеглящ 
елемент) на Safescan 
6165 е нарушена. Тогава 
повторното калибриране на 

динамометричния датчик може да помогне да се възстанови 
функцията.

1. Натиснете “OK”, за да стартирате процеса на повторно 
калибриране.

2. Устройството ще започне определяне на тарата и ще поиска 
да поставите тежест от 500 g* върху платформата. 

3. След поставяне на тежестта от 500 грама устройството 
автоматично ще стартира процеса на калибриране. На 
екрана мига текстът: “Sampling” („Избиране на образец“). 

4. Когато процесът приключи, устройството ще покаже: Finished 
(Готово). Отстранете тежестта от платформата за пари. 
Устройството вече е готово за употреба. 

* Можете да закупите калибрираща тежест от 500 грама 
на www.safescan.com. Ако не можете да го намерите на 
уебсайта, свържете се с нас. 

Изберете региона, където 
ще използвате Safescan 
6165. Използвайте бутоните 
(  ), за да превключвате 
между “ЕВРОПА”, 
“ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО”, “САЩ”, 
„ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ“ и 
“АВСТРАЛИЯ”. Натиснете 
“OK”, за да потвърдите. 

D. Настройване на региона

E. Повторно калибриране на термометричния датчик
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За да активирате или 
деактивирате функцията, 
натиснете “OK”, когато се 
покаже екранът AUTO ADD 
(Автоматично добавяне). 

Превключвайте между 
ON (включено) и OFF 
(изключено), като използвате 
(  ), и натиснете “OK” за 
потвърждаване.

Машината ще се върне 
обратно към екрана за 
броене.

Чрез активиране на функцията AUTO ADD сумата на 
преброения номинал се добавя автоматично към общия 
резултат от преброяването, след като артикулите бъдат 
отстранени от платформата. Когато тази функция е изключена, 
трябва да натиснете “OK”, за да добавите сумата към общата 
сума. По подразбиране настройката AUTO ADD е ВКЛЮЧЕНА.

6.2.8. Auto ADD (Автоматично добавяне)
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Превключвайте между 
ON (включено) и OFF 
(изключено), като използвате 
(  ), и натиснете “OK” за 
потвърждаване.

За да активирате или 
деактивирате функцията, 
натиснете “OK”, когато се 
покаже екранът AUTO NEXT. 

Машината ще се върне 
обратно към екрана за 
броене.

Чрез активиране на функцията AUTO NEXT машината 
автоматично превключва към следващия номинал, след 
като артикулите бъдат отстранени от платформата. Когато 
тази функция е изключена, трябва да използвате (  ), за 
да преминете към следващия номинал. По подразбиране 
настройката Auto Next е ВКЛЮЧЕНА. 

6.2.9. Auto NEXT (Автоматично преминаване към 
следващата номинална стойност)
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Тази глава описва начина на работа на Safescan 6165, както и 
структурата на менюто на устройството. 

7. Отстраняване на неизправности

Съобщение за грешка Описание

SUSPECT 
(ПОДОЗРИТЕЛНО) – 
CHECK ITEM (ПРОВЕРЕТЕ 
АРТИКУЛА)
Неточен брой монети, 
открити в монетна ролка/
неточен брой банкноти, 
открити в пачка банкноти. 

Решение: 
Проверете монетната 
ролка/пачката с банкноти 
за липсващи или излишни 
монети/банкноти. 
Коригирайте това и 
пребройте отново. Поради 
високото допустимо тегло на 
банкнотите, Safescan 6165 
не може да открие непълни 
пачки банкноти.

REMOVE ALL (ОТСТРАНЕТЕ 
ВСИЧКО)
Все още има артикули 
на платформата, след 
като е натиснат “OK” или 
платформата за пари не е 
била празна по време на 
определянето на тарата.
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Решение: 
Изчистете платформата 
от всички артикули, 
преди да натиснете “OK” 
или да въведете нова 
команда. Уверете се, че на 
платформата няма артикули, 
докато Safescan 6165 
се тарира.

Преброеното количество 
не е точно.
Проверете дали купата 
за монети вече е била 
поставена на устройството 
по време на стартиране. В 
този случай теглото на купата 
автоматично се тарира, 
което ще доведе до неточно 
преброяване (валидно само 
за монети). Проверете дали 
платформата за пари е 
отстранена и поставена по 
време на броенето

Решение:
– Отстранете купата от 

платформата и я поставете 
върху платформата 
отново, или рестартирайте 
устройството. Уверете 
се, че купата не е върху 
платформата, когато 
включвате Safescan 6165.

– Никога не отстранявайте и 
не местете платформата за 
пари по време на броене

Преброеното количество 
не е точно

Съобщение за грешка Описание
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OVERLOAD 
(ПРЕТОВАРВАНЕ)
Върху платформата за пари 
е поставена твърде голяма 
тежест

Решение:
Отстранете всички тежести 
от платформата. Ако 
съобщението изчезне, 
продължете да използвате 
вашия Safescan 6165 
както обикновено. Ако 
съобщението остане, 
изключете Safescan 6165 
и го включете отново. Ако 
съобщението се появява 
често или не изчезва, 
свържете се с екипа за 
поддръжка на клиенти на 
Safescan.

Съобщение за грешка Описание
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Remove .. - .. (Отстранете ..– 
..)  PCS (Брой)
Тежестта върху везната е 
твърде голяма, за да може 
Safescan 6165 да определи 
точното количество монети 
или банкноти. 

Решение: 
Отстранете толкова 
монети или банкноти от 
платформата за пари, 
колкото е посочено, докато 
Safescan 6165 успее да 
определи броя. Продължете 
броенето. Банкнотите винаги 
трябва да се поставят върху 
платформата на купчини от 
макс. 25 броя наведнъж. 
Преброяването на 2 версии 
на един и същ номинал е 
възможно, когато:

Първата купчина банкноти 
върху платформата за пари 
не надвишава 10 бр.

Следващите купчини 
банкноти не надвишават 15 
бр.

Съобщение за грешка Описание



Повече информация, статии, уроци и видеоклипове support.safescan.com44

Български

Съобщение за грешка Описание
ОТСТРАНЕТЕ НЯКОЛКО 
Валидно само за броене 
на банкноти. Тежестта 
върху везната е нелогична 
поради допустимото тегло на 
банкнотата – Safescan 6165 
не може да определи точното 
количество банкноти на 
платформата. 

Решение: 
Отстранете малко 
количество банкноти, докато 
Safescan 6165 успее да 
определи броя. Продължете 
броенето. Банкнотите винаги 
трябва да се поставят върху 
платформата на купчини 
от макс. 25 броя наведнъж. 
Преброяването на 2 версии 
на един и същ номинал е 
възможно, когато:

Първата купчина банкноти 
върху платформата за пари 
не надвишава 10 бр.

Следващите купчини 
банкноти не надвишават  
15 бр.
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Съобщение за грешка Описание
ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ
Зарядът на батерията е под 
5%. 

Решение: 
Свържете захранващия 
адаптер, за да презаредите 
батерията. Това съобщение 
може да се появи само 
когато е поставена батерия 
Safescan LB-205.

DEFECT (ДЕФЕКТ)
Динамометричният датчик 
е дефектен, не е възможно 
претегляне/преброяване. 

Решение: 
Свържете се с екипа за 
поддръжка на клиенти на 
Safescan
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1. Изключете захранващия адаптер.
2. Отстранете платформата за пари от везната.
3. Обърнете устройството с главата надолу и отворете капака 

на батерията (вижте глава 3.1).
4. Поставете батерията в отделението за батерии, свържете 

кабела и затворете капака.
5. Поставете платформата за пари върху везната.
6. Свържете захранващия адаптер, за да заредите батерията.

Устройството се захранва само от батерията:
– Индикаторът на батерията е запълнен -> 

Зарядът на батерията е 100%

– Половината от индикатора на батерията е 
запълнен* -> Зарядът на батерията е повече от 
50% 

– Половината от индикатора мига без прекъсване 
-> Зарядът на батерията е по-малко от 20%

– Мигащ празен индикатор на батерията* -> 
Батерията е празна (зарядът на батерията е   
по-малко от 5%). На екрана ще мига 
съобщението Изтощена батерия, свържете 
захранващия адаптер, за да презаредите 
батерията.

–  При стартиране: Вътрешните сегменти мигат в продължение 
на 5 секунди -> Батерията се зарежда.

–  При стартиране: Всички сегменти мигат в продължение на 5 
секунди, след това иконата на батерията остава включена -> 
Батерията е 100% заредена.

8. Акумулаторна батерия (опционален аксесоар) 

8.1. Инсталиране на акумулаторна батерия Safescan 
LB-205 

8.2. Индикатор за състоянието на акумулаторната 
батерия
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За повече информация относно актуализациите на устройството 
и валутите вижте www.safescan.com за подробности.

Актуализациите на фърмуера се зареждат на устройството чрез 
опцията Update FW в менюто, вижте 6.2.7 – C.
Актуализациите на таблицата с теглата се извършват чрез 
безплатния софтуерен инструмент за актуализиране на 
валутите. Този софтуер автоматично ще проверява за 
актуализации на фърмуера и ще зарежда най-новия файл с 
таблицата с теглата на вашия Safescan 6165.

Инструкциите за актуализиране могат да бъдат намерени в 
пакета за актуализиране, който може да бъде изтеглен от  
www.safescan.com. 

Забележка: животът на батерията може да се влоши след 
много цикли на натоварване – това е често срещано при 
използване на акумулаторни батерии.

9. Актуализации 
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Safescan 6165

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на тези предпазни 
мерки може да доведе до късо съединение и сериозни 
наранявания, като изгаряния, електрически удари или 
опасност от пожар.

– Никога не използвайте повреден захранващ адаптер/
захранващ кабел.

– Винаги използвайте само предоставения захранващ 
адаптер.

– Никога не излагайте устройството, захранващия 
адаптер или кабелите на течности или влага, и не ги 
докосвайте с мокри ръце.

– Никога не докосвайте и не свързвайте/изключвайте 
захранващия адаптер с мокри ръце.

– Винаги изключвайте устройството от контакта, ако 
искате да го преместите на друга позиция.

– Винаги дръжте щепсела, когато изключвате 
устройството от контакта, и никога не дърпайте кабела.

– Никога не разливайте течности или химически 
(почистващи) детергенти върху устройството. 

– Ако върху устройството се разлеят течности, винаги 
изключвайте захранването от контакта, изваждайте 
батерията (когато е инсталиране) и се свързвайте със 
Safescan за съдействие.

ВНИМАНИЕ! Повреда на продукта или претеглящия 
елемент

– Уверете се, че няма чужди предмети (монети, кламери, 
телчета), попаднали в машината, те могат да блокират  
механичните части и/или претеглящия елемент на 
машината и да ги повредят или счупят, и ще анулират 
вашата гаранция.

– Винаги поставяйте 6165 върху равна и стабилна 
повърхност и пазете зоната около платформата за 
пари чиста.

13. Предпазни мерки за безопасност
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– За да избегнете повреда на устройството или 
неизправности,почиствайте устройството със суха 
кърпа. Не използвайте мокра или влажна кърпа, или 
(химически) почистващи продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА! Риск от неизправност или повреда на 
устройството

– Както при всяка прецизна везна, резултатът от 
претеглянето се влияе от по-значителен въздушен 
поток. Затова не използвайте устройството в близост 
до охлаждащи вентилатори, климатици, отворени 
прозорци и т.н.

– Поставяйте внимателно артикулите върху 
претеглящата платформа, не ги хвърляйте и 
изпускайте.

– Не изпускайте, не удряйте и не разклащайте Safescan 
6165. 

– Никога не поставяйте артикули с тегло над 1,5 kg 
върху Safescan 6165.

– Safescan 6165 не може да идентифицира фалшиви 
пари. 

– Никога не разглобявайте устройството, това веднага 
ще анулира вашата гаранция.

– Никога не оставяйте никакви предмети – дори 
купата за монети – върху платформата за пари, 
когато устройството не се използва или когато то се 
съхранява за по-дълъг период. 

– Не използвайте машината в прашна или мръсна 
среда, тъй като това може да доведе до неизправност 
на сензора. 

– Ако машината не се използва за дълъг период от 
време, отстранете захранващия щепсел от контакта, за 
да избегнете възможна повреда на оборудването.

– За да избегнете повреда на устройството, използвайте 
само опционално наличната акумулаторна батерия 
Safescan LB-205.



Акумулаторна батерия  
Батерия Safescan LB-205

Термопринтер за разписки  
Safescan TP-230

Софтуер за броене на пари 
Safescan MCS

Комплект купи за претегляне на монети  
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

БАТЕРИЯ LB-205 (опционален продукт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изгаряния, опасност от пожар и 
отравяне. 
Риск от сериозно нараняване

– Винаги дръжте батериите далеч от огън, топлина или 
вода.

– Винаги избягвайте да докосвате батерията с голи 
ръце, когато батерията е корозирала или когато е 
протекла.

ВНИМАНИЕ! Повреда, изтичане
– Винаги отстранявайте батерията от устройството в 

случай на продължителен период на неизползване или 
съхранение.

– За да избегнете замърсяване, изхвърляйте батериите 
в съответствие с местните разпоредби.

Опционални аксесоари



Характеристики  
Везна за броене на пари за преброяване на монети, банкноти, 
пачки банкноти и монетни ролки. 
Може да се използва и като прецизна везна за претегляне 
(забележка: не е „легално одобрена за търговия“).

Валути 
В зависимост от региона – вижте www.safescan.com за повече 
информация

Размери (Д x Ш x В) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 инча

Дисплей 4,1 инча LCD с висок контраст

Интерфейс USB-B към компютър, RJ-10 към принтер

Изисквания към захранването Захранване 12 V/0,5 A

Консумирана мощност  
Макс. 2,4 W в работен режим (без зареждане на батерията)
Макс. 6 W в работен режим (включително зареждане на 
батерията)
Макс. 50 mW в режим на готовност/неактивен

Работна температура 0 – 40˚C

Температура на съхранение -25˚C ~ 55˚C

Максимална товароносимост 1,5 kg / 3,3 lbs

Максимална точност 0,05 g

Нетно тегло 660 g / 23 oz

Сертификация CE, FCC, RoHS

14. Спецификации
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