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Čeština

1. Obsah balení

Kliknutím sem otevřete verzi příručky ve zvoleném 
jazyce vhodnou pro tisk.

Verze pro tisk
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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. Váha na počítání peněz Safescan 6165
2. Platforma na peníze
3. Kalíšek na mince
4. USB kabel pro připojení k PC
5. Napájecí adaptér (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Prospekt „Začínáme“/Bezpečnostní pokyny

https://safescandownload.safescan.com/Downloads/en/money-counters/6165/G3/Manual/Print/Safescan-6165-Print-Manual-CS.pdf
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Přední strana

Zadní strana

Spodní část

1. Platforma na peníze 
2. Kalíšek na mince 
3. LCD displej
4. Ovládací tlačítka
5. Prostor pro baterie
6. Konektor pro napájení 
7. Konektor pro připojení k tiskárně
8. USB port pro připojení k PC 

2. Zařízení

1

2

3 5
4

6

7

8
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1. Položky peněžní hodnoty (mince, bankovky a jiné počítané 
 položky) 

2. Nabídka nastavení
3. Množství
4. Nabídka kalibrace
5. Indikátor úrovně nabití baterie
6. Nominální hodnota
7. Verze nominální hodnoty
8. Aktuální hodnota / hodnota na platformě  
9. Celková hodnota
10. Aktivní banka 
11. Měna

12. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
13. Otevřít nabídku nastavení
14. Vymazat zadání / zpět 
15. Navigace 
16. Potvrdit výběr / přidat hodnotu k součtu

3. Displej a tlačítka

12

15 15

13

16

14
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4. První použití

4.1. Instalace

1. Zařízení umístěte na rovný 
povrch a vložte platformu na 
peníze.

3. Zapněte zařízení (  ) bez 
použití kalíšku na mince.

2. Připojte zařízení a napájecí 
adaptér. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Nastavení oblasti (míst použití)

1. Jakmile je zařízení zapnuté, 
vyberte oblast/místo, kde se 
bude používat.

3. Po výběru správné oblasti 
stiskněte tlačítko „OK“.

2. Pomocí tlačítek se šipkami  
(  ) přepínejte mezi růz-
nými dostupnými oblastmi 
 (Evropa, Spojené králov-
ství, USA, Jihovýchodní 
Asie a Austrálie).
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4.3. Výběr měny

1. Dále použijte tlačítka se 
šipkami (  ) pro výběr 
výchozí měny a stisknutím 
tlačítka „OK“ uložte své 
preference. 

2. Zařízení nyní aktivuje režim 
počítání, takže můžete začít 
počítat a to od nejmenší 
nominální hodnoty. 
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5. Návod k počítání

5.1. Počítání mincí

Poznámka: Počítej jednu nominální hodnotu za druhou. Pro 
efektivní počítání se ujistěte, že mince a bankovky byly předem 
roztříděny. Při počítání mincí vždy používejte kalíšek na mince.

Umístěte mince do dodaného 
kalíšku na mince.

Umístěte kalíšek na mince na 
platformu.
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Zařízení 6165 se automaticky přepne na další nominální hodnotu 
mince. Alternativně můžete pro výběr nominální hodnoty použít 
tlačítka (  ). Po spočítání nejvyšší nominální hodnoty mincí se 
zařízení 6165 automaticky přepne na nejnižší nominální hodnotu 
bankovek.

Vyjměte kalíšek na mince z 
platformy. Výsledek počítání 
bude přidán k celkové částce, 
pípnutí značí potvrzení.

Zobrazí se množství a hodnota 
mincí. Jakmile zařízení 
dokončí počítání, pípnutí značí 
potvrzení.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Počítání bankovek

Bankovky vkládejte na 
platformu na peníze v malých 
dávkách (max. 25 bankovek).

Uslyšíte pípnutí, které 
potvrzuje, že bankovky byly 
spočítány. Na displeji se 
pak zobrazí celkový počet a 
hodnota bankovek a hodnota 
se přidá k celkové hodnotě.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Ponechte první balíček 
bankovek na platformě na 
peníze a přidejte další balíček 
stejné nominální hodnoty. 
Pokračujte v přidávání balíčků 
bankovek, dokud nebudou 
spočítány všechny bankovky 
vybrané nominální hodnoty.

Všechny bankovky vyjměte z 
platformy současně. Uslyšíte 
pípnutí, které potvrzuje, že 
bankovky byly spočítány. 
Jejich  hodnota bude přičtena k 
celkové hodnotě. Zařízení 6165 
se automaticky přepne na další 
nominální hodnotu bankovky.
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Na platformu bylo umístěno příliš mnoho bankovek. Na displeji se 
zobrazí zpráva „Remove ..-.. pcs“ (odeberte ..-.. ks). Odeberte tolik 
bankovek, kolik je uvedeno na displeji, dokud nebude zařízení 6165 
schopno určit množství bankovek. Přidávejte další bankovky na 
platformu v malých dávkách. 

Detekována nelogická hmotnost: zařízení 6165 není schopno určit 
správné množství bankovek na platformě. Na displeji se zobrazí 
zpráva „Remove Some“ (odeberte některé). Odeberte několik 
bankovek (max. 5 bankovek najednou), dokud nebude zařízení 
6165 schopno určit množství bankovek. Přidávejte další bankovky 
na platformu v malých dávkách. 

1. Příliš mnoho bankovek na platformě

2. Detekovaná nelogická hmotnost
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Pokud je hmotnostní rozdíl mezi starou a novou verzí bankovky v 
rámci určitého limitu, lze tyto verze počítat společně. Není třeba je 
nejprve třídit. Vezměte prosím na vědomí následující:

5.3. Počítání staré i nové verze bankovek stejné nominální 
hodnoty

Max. 10
bankovek

První balíček smíšených 
bankovek (stará a nová verze 
společně), který je umístěn 
na platformě, by neměl 
přesáhnout množství 10 
bankovek.

Následující balíčky by 
neměly překročit množství 15 
bankovek.

Max. 15
bankovek



Více informací, články, návody a videa naleznete na adrese support.safescan.com14

Čeština

Verze 1 je stará verze Verze 2 je nová verze.

Pokud hmotnostní rozdíl mezi různými verzemi není v rámci limitu, 
zařízení Safescan 6165 vás může požádat, abyste je počítali 
odděleně. 

Verze jsou uvedeny na displeji.

Na platformu na peníze umisťujte pouze kompletní ruličky mincí. To 
znamená, že rulička mincí obsahuje správné množství mincí a že 
všechny mince mají stejnou nominální hodnotu a jsou stejné měny.

Na zařízení jsou předem kalibrovány váhy ruliček mincí pro měny 
EUR, GBP a USD. Váhy ruliček mincí pro jiné měny lze kalibrovat 
ručně. Viz kapitola 4.2.6. jak kalibrovat ruličky mincí.

Kdykoli je vydána nová verze nebo nominální hodnota 
předinstalované měny, můžete aktualizovat zařízení Safescan 6165 
zdarma stažením aktualizace měny na adrese www.safescan.com.

5.4. Počítání ruliček mincí
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Automatické rozpoznávání 
ruličky mincí začne ihned po 
spočtení volných bankovek. 
Na obrazovce se zobrazí 
ikona„AUTO“. 

5.4.1. Počítání ruliček/sáčků mincí s automatickým 
rozpoznáváním ruliček mincí „AUTO“

Umístěte jednu kompletní 
ruličku mincí vybrané měny na 
platformu na peníze. 

Po potvrzení ruličky mincí 
zazní pípnutí. 
Množství, hodnota a nominální 
hodnota ruličky se brzy zobrazí 
(2 sekundy). Poté se zobrazí 
celkové množství a hodnota 
ruličky mincí.

1 rulička
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Přidejte další ruličku mincí 
na platformu a počkejte na 
potvrzovací pípnutí před 
přidáním další ruličky mincí. 
Tento proces opakujte 
postupným přidáváním ruliček 
mincí, dokud nebudou všechny 
ruličky mincí na platformě 
spočítány. 

Odstraňte všechny ruličky 
mincí z platformy na peníze. 
Výsledek počítání bude přidán 
k celkové hodnotě. 

+ 1 rulička
+ 1 rulička
+ 1 rulička
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1. Zařízení detekovalo balíček 
nominálních hodnot se 
společnou hmotností. 
Zobrazí se zpráva 
„VYBRAT“ a šipky blikají. 

Některé měny mají balíčky mincí, jejichž nominální hodnota se 
liší, ale hmotnost je podobná. Pokud je takový balíček detekován, 
zařízení Safescan 6165 vám dá možnost vybrat správnou hodnotu. 
Podívejte se prosím na příklad, jak tuto funkci používat.

2. Pomocí tlačítek (  ) 
vyberte nominální hodnotu 
ruličky/sáčku mincí, který je 
umístěn na platformě. 

5.4.2. Počítání ruliček / sáčků mincí, které mají podobnou 
hmotnost

3. Stisknutím tlačítka „OK“ 
potvrďte nominální hodnotu 
ruličky/sáčku mincí. Zařízení 
přidá výsledky počítání k 
celkové hodnotě. 

4. Po 2 sekundách zmizí 
indikace nominální hodnoty. 
Zařízení je připraveno na 
další ruličku/sáček mincí.
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Chcete-li počítat ruličky mincí 
podle nominální hodnoty, 
použijte tlačítka (  ) pro 
volbu režimu AUTO. Stiskněte 
tlačítko „OK“.

Na platformu na peníze 
umístěte jednu kompletní 
ruličku mincí zvolené nominální 
hodnoty. 

Pomocí tlačítka (  ) vyberte 
první dostupnou nominální 
hodnotu ruličky mincí.

Po potvrzení ruličky mincí 
zazní pípnutí. Zobrazí se 
množství, hodnota a nominální 
hodnota ruličky.

5.4.3. Počítání ruliček/sáčků mincí podle nominální 
hodnoty

1 rulička
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Přidejte další ruličku mincí 
zvolené nominální hodnoty 
na platformu a počkejte na 
potvrzovací pípnutí, než 
přidáte další ruličku mincí. 
Tento proces opakujte 
postupným přidáváním ruliček 
mincí, dokud nebudou všechny 
ruličky mincí této nominální 
hodnoty na platformě a 
nebudou spočítány. 

Odeberte všechny ruličky 
mincí z platformy na peníze. 
Výsledek počítání bude přidán 
k celkové hodnotě. Zařízení se 
automaticky přepne na další 
nominální hodnotu ruličky 
mincí.

+ 1 rulička
+ 1 rulička
+ 1 rulička



Více informací, články, návody a videa naleznete na adrese support.safescan.com20

Čeština

5.5. Ukončení počítání

Zobrazení aktuálních výsledků počítání

Výmaz / oprava výsledků počítání

Chcete-li zobrazit výsledky počítání ruliček mincí, použijte tlačítka 
(  ) pro volbu režimu AUTO a stiskněte tlačítko „OK“ pro 
zobrazení výsledků jednotlivých ruliček mincí.

Kdykoli během počítání můžete vymazat nebo přidat výsledky 
počítání do položky počítání. Jednoduše přepněte na položku, 
kterou je třeba změnit, pomocí tlačítek (  ) . Od tohoto bodu 
můžete:
- stisknout „CE“ pro vymazání výsledků počítání vybrané položky; 

Pokud chcete vymazat celé počítání, spusťte nové počítání, jak je 
popsáno v NABÍDCE.

- pro dokončení počítání přidejte další vybranou položku počítání.

Tisk výsledků počítání

Po dokončení počítání můžete výsledky vytisknout na volitelné 
tiskárně Safescan TP-230, jak je popsáno v NABÍDCE.
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Spuštění nového počítání

Chcete-li spustit nové počítání, stiskněte tlačítko „MENU“. Na 
displeji se zobrazí „NEW COUNT“ (NOVÉ POČÍTÁNÍ). 3. Potvrďte 
stisknutím tlačítka „OK“.  

Export výsledků počítání do Safescan MCS

Spusťte Money Counting Software na svém počítači a kliknutím na 
ikonu Count Data (data počítání) stáhněte data počítání ze zařízení 
6165 do softwaru. Další podrobnosti naleznete v uživatelské 
příručce k softwaru Money Counting Software, která je k dispozici 
na adrese www.safescan.com
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Dvě blikající šipky označují, 
že se můžete pohybovat mezi 
dostupnými položkami nabídky

Dvě blikající šipky označují, že 
musíte vybrat číslo.

Výběr lze potvrdit stisknutím 
tlačítka „OK“. Chcete-li se v 
nabídce vrátit o 1 krok zpět, 
stiskněte tlačítko „OK“.  

Tato kapitola popisuje funkce zařízení Safescan 6165 a obsah jeho 
nabídky. 

Pokud je vyžadována určitá akce nebo pokud je k dispozici několik 
možností, lze k navigaci použít tlačítka (  ). Je-li možná navigace 
nebo je-li třeba provést volbu v nabídce, na obrazovce se zobrazí 2 
blikající šipky. Například:

6. Nabídka a funkce zařízení

6.1. Obecné funkce
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Do nabídky zařízení můžete vstoupit stisknutím tlačítka „MENU“. 
Pro procházení položek použijte tlačítka (  ). Pro zadání volby 
stiskněte tlačítko „OK“. Obsah nabídky je následující: 

6.2. Obsah nabídky

Viz 6.2.1 Viz 6.2.2 Viz 6.2.3

Viz 6.2.4

Viz 6.2.5

Viz 6.2.6Viz 6.2.7Viz 6.2.8

Viz 6.2.9
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Pokud chcete spustit nové 
počítání a vymazat všechny 
stávající výsledky, stiskněte 
tlačítko „OK“, když se  zobrazí 
obrazovka s textem „NEW 
COUNT“ (nové počítání). 

Text začne blikat. 
Pro potvrzení stiskněte znovu 
tlačítko „OK“

Zařízení se vrátí na obrazovku 
počítání, která je celá 
nastavena opět na nulu.  

6.2.1. Nové počítání
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6.2.2. Banka

Z přednastavených bankovních 
částek si můžete vybrat 
pomocí tlačítek (  ).                                   
Potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“. 

Na obrazovce počítání se 
zobrazí nastavená částka jako 
negativní počáteční výsledek.   

Pro zadávání větších 
bankovních částek stiskněte a 
podržte tlačítka (  ), částka 
se automaticky zvýší. Potvrďte 
stisknutím tlačítka „OK“. 

NEBO
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6.2.3. Tisk

Zařízení se vrátí na obrazovku 
počítání.

Když připojíte tiskárnu 
Safescan TP-230*, můžete 
vytisknout výsledky stisknutím 
tlačítka „OK“. 

Během vytváření tiskového 
výstupu se na obrazovce 
zobrazí text „PRINTING“ 
(tisk).
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6.2.4. Váha

Obrazovka se nyní přepne do 
režimu vážení. 

Nyní můžete vážit položky s 
přesností na 0,05 gramu.

Pro aktivaci funkce váhy 
stiskněte tlačítko „OK“.

Po umístění výchozí položky, jako je kalíšek, můžete váhu tárovat 
stisknutím tlačítka „OK“. Na obrazovce se zobrazí „*“ a hodnota se 
změní zpět na nulu. Jakmile je výchozí položka odebrána, její váha 
se zobrazí jako záporná hodnota.
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Po stisknutí tlačítka „OK“ se 
zařízení vrátí na obrazovku 
počítání a zobrazí zvolenou 
měnu.

Pokud chcete změnit měnu, 
stiskněte tlačítko „OK“, když 
se zobrazí obrazovka s textem 
„CURRENCY“ (měna). 

Nyní se zobrazí aktivní měna 
se 2 blikajícími šipkami. 
Pomocí tlačítek (  ) přejděte 
na požadovanou měnu. 

6.2.5. Měna
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Příklad: Ruličky mincí. Přejděte 
na požadovanou nominální 
hodnotu pomocí tlačítek (  )  
a potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“.

Nyní umístěte 5 prázdných 
ruliček mincí na platformu.

Zařízení Safescan 6165 je také schopno počítat ruličky/sáčky mincí, 
svazky bankovek a druhý kalíšek na mince. Tyto položky musí být 
nejdříve kalibrovány na zařízení 6165. Pro vstup do kalibračního 
režimu stiskněte tlačítko „OK“, když se zobrazí obrazovka s textem 
„CURRENCY“ (měna). V režimu kalibrace použijte tlačítka (  ) 
pro přechod na požadovanou hodnotu. Chcete-li přepnout na další 
položku kalibrace, stiskněte tlačítko „OK“. Pořadí je ruličky mincí - 
svazky bankovek - kalíšek na mince.

Proces kalibrace každé položky ve svazku (ruličky/sáčky mincí nebo 
svazky bankovek) je stejný a probíhá takto:

Kalibrace ruliček/sáčků mincí a svazků bankovek

6.2.6. Kalibrace ruliček/sáčků mincí, svazků bankovek, 
druhého kalíšku na mince
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Zařízení vás nyní požádá o 
potvrzení. Stiskněte tlačítko 
„OK“. 

Nabídka kalibrace se nyní posune na další nominální hodnotu. 
Proces opakujte výběrem požadované nominální hodnoty, jak je 
znázorněno výše, nebo opusťte režim kalibrace stisknutím tlačítka 
„OK“. Chcete-li přejít na další položku kalibrace, použijte tlačítko 
„OK“ 

Odeberte ruličky mincí a 
přejděte k dalšímu kroku 
kalibrace.

Pomocí tlačítek (  ) vyberte 
počet mincí, které budou ruličky 
obsahovat, a stiskněte tlačítko 
„OK“.

Pro uložení stiskněte tlačítko 
„OK“. Rulička je nyní 
kalibrovaná a je uložena v 
zařízení. 



Více informací, články, návody a videa naleznete na adrese support.safescan.com 31

Čeština

Kalibrace druhého kalíšku na mince

Zařízení Safescan 6165 je nakonfigurováno tak, aby počítalo se 
standardními kalíšky o hmotnosti 33,5 gramů. Někteří výrobci 
zásobníků na peníze však mohou mít kalíšky na mince s jinou 
hmotností. Zařízení Safescan 6165 můžete nakonfigurovat tak,  
aby počítalo pomocí druhého kalíšku na mince.

Zařízení zobrazí, že hmotnost 
kalíšku byla zpracována.  

Po stisknutí tlačítka „OK“ 
budete vyzváni k umístění 
kalíšku na mince.

2x

Pro potvrzení kalibrace 
stiskněte tlačítko „OK“.

Kalíšek je nyní kalibrován.
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Stisknutím tlačítka „OK“ se 
vrátíte na obrazovku počítání.

Po spuštění zařízení Safescan 6165 budete od této chvíle vždy 
vyzváni, abyste potvrdili, který kalíšek je třeba nastavit jako hlavní: 
kalíšek, který je dodáván se zařízením jako výchozí (CUP 1), nebo 
kalíšek, který byl kalibrován (CUP 2). Pomocí tlačítek (  ) vyberte 
kalíšek, který chcete nastavit jako hlavní.  Výběr bude automaticky 
uložen.
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Když se zobrazí obrazovka „SET DEVICE“ (nastavit zařízení), 
můžete změnit několik položek nastavení zařízení. Pro vstup do této 
položky nabídky stiskněte tlačítko „OK“. V režimu „SET DEVICE“ 
(nastavit zařízení) použijte tlačítka (  ) k procházení podpoložek.

6.2.7. Nastavení zařízení

Podnabídka - obsah

Viz 6.2.7 - A

Viz 6.2.7 - E

Viz 6.2.7 - B

Viz 6.2.7 - D

Viz 6.2.7 - C

Viz 6.2.7 - C
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Stisknutím tlačítka „OK“ 
spustíte proces nastavení 
„TIME-DATE“ (čas a datum).

Pomocí tlačítek (  ) 
přepněte mezi 12hodinovým 
a 24hodinovým formátem 
a potvrďte stisknutím 
tlačítka„OK“. 

Pomocí tlačítek (  )přepněte 
mezi dopoledním a odpoledním 
časem (AM a PM) a potvrďte 
stisknutím tlačítka„OK“.

HODINY teď začnou blikat. 
Krátkým stisknutím tlačítek 
(  )přidáte nebo uberete 
1 hodinu nebo stisknutím a 
podržením spustíte hodiny. 
Potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“. 

A. Nastavení času a data
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Zobrazí se krátký náhled 
nastaveného času a data. 
Zařízení 6165 pak přejde do 
podnabídky.  

MINUTY teď začnou blikat. 
Krátkým stisknutím tlačítek 
(  )přidáte nebo uberete 
1 minutu nebo stisknutím a 
podržením spustíte minuty. 
Potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“. 

Procházejte formáty dat 
pomocí tlačítek (  ). 
Stisknutím tlačítka „OK“ 
potvrďte požadovaný formát. 
Nyní stejným způsobem 
nastavte rok, měsíc a den. 
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UPOZORNĚNÍ: Výběrem možnosti Výchozí resetování „ALL 
CAL“ (VEŠKERÁ KALIBRACE) budou všechna přizpůsobená 
nastavení, jako jsou kalibrované položky, odstraněna a všechna 
základní nastavení budou použita od restartu.

Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte resetování zařízení. Chcete-
li začít znovu s nastavením zařízení Safescan 6165, můžete 
resetovat zařízení zpět do výchozího továrního nastavení. 
Výchozí nastavení: Obnovení výchozího nastavení při zachování 
uživatelských kalibrací balíčků mincí. Výchozí možnost „All 
Cal“ (veškerá kalibrace): Obnovení výchozího nastavení včetně 
uživatelských kalibrací balíčků mincí.

Stisknutím tlačítka „OK“ nastavte zařízení do režimu aktualizace 
firmwaru. Aktualizace firmwaru (pokud jsou k dispozici) jsou k 
dispozici na adrese na www.safescan.com. 
Stáhněte si balíček aktualizací firmwaru a podle přiložených pokynů 
aktualizujte zařízení 6165.

B. Zpět na výchozí tovární nastavení

C. Aktualizace firmwaru
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Pokud je v důsledku přetížení 
nebo nárazu na platformě 
na peníze poškozena funkce 
snímače zatížení 6165 
(vážicího prvku). Pak by 
opětovná kalibrace snímače 
zatížení mohla pomoci obnovit 
funkci.

1. Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíte proces opětovné kalibrace.  
2. Zařízení začne „tárovat“ a vyzve vás k umístění 500gramového* 

závaží na platformu. 
3. Po umístění 500gramového závaží zařízení automaticky zahájí 

proces kalibrace. Na obrazovce začne blikat text: „Odběr vzorků“. 
4. Po dokončení procesu se na zařízení zobrazí text: Dokončeno. 

Odeberte závaží z platformy na peníze. Zařízení je nyní 
připraveno k použití. 

* Kalibrační 500gramové závaží si můžete zakoupit na adrese  
 www.safescan.com. Pokud jej nemůžete najít na webových 
stránkách, kontaktujte nás. 

Po zapnutí vyberte oblast 
(místo), kde budete zařízení 
Safescan 6165 používat. 
Pomocí tlačítek (  ) 
můžete přepínat mezi 
„EVROPOU“, „UK“, „USA“, 
„JIHOVÝCHODNÍ ASIÍ“ 
a „AUSTRÁLIÍ“. Potvrďte 
stisknutím tlačítka „OK“. 

D. Nastavení oblasti

E. Opětovná kalibrace snímače zatížení
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Chcete-li funkci aktivovat 
nebo deaktivovat, stiskněte 
tlačítko „OK“, když se zobrazí 
obrazovka s textem AUTO 
ADD (automatické přičtení). 

Přepínejte mezi možnostmi ON 
(zapnuto) a OFF (vypnuto) 
pomocí tlačítek (  ) a 
potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“.

Zařízení přejde zpět na 
obrazovku počítání.

Aktivací funkce AUTO ADD (automatické přičtení) se po odebrání 
položek z platformy automaticky přičte k celkovému výsledku 
počítání spočítaná hodnota. Pokud je tato funkce vypnuta, musíte 
stisknout tlačítko „OK“ pro přidání hodnoty k celkové hodnotě. Ve 
výchozím nastavení je funkce AUTO ADD (automatické přičtení) 
zapnutá.

6.2.8. Automatické PŘIČTENÍ
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Přepínejte mezi možnostmi ON 
(zapnuto) a OFF (vypnuto) 
pomocí tlačítek (  ) a 
potvrďte stisknutím tlačítka 
„OK“. 

Chcete-li tuto funkci aktivovat 
nebo deaktivovat, stiskněte 
tlačítko „OK“, když se zobrazí 
obrazovka s textem AUTO 
NEXT (automatické přepnutí 
na další možnost). 

Zařízení přejde zpět na 
obrazovku počítání.

Aktivací funkce AUTO NEXT (automatické přepnutí na další 
možnost) se zařízení automaticky přepne na další nominální 
hodnotu po odebrání položek z platformy. Když je tato funkce 
vypnutá, musíte použít tlačítka (  )pro přechod na další nominální 
hodnotu. Ve výchozím nastavení je funkce Auto Next (automatické 
přepnutí na další možnost) zapnutá.

6.2.9. Automatické přepnutí na DALŠÍ možnost
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Tato kapitola popisuje funkce zařízení Safescan 6165 a obsah 
nabídky zařízení. 

7. Řešení problémů

Chybová zpráva Popis

PODEZŘENÍ - 
ZKONTROLUJTE POLOŽKU
Nesprávný počet mincí 
zjištěných v ruličce mincí / 
nesprávný počet bankovek 
zjištěných ve svazku bankovek. 

Řešení:
Zkontrolujte ruličku mincí 
/ svazek bankovek, zda v 
něm nejsou chybějící nebo 
přebytečné mince / bankovky. 
Situaci napravte a počítejte 
znovu. Vzhledem k vysoké 
toleranci hmotnosti bankovek 
není zařízení 6165 schopno 
detekovat neúplné svazky 
bankovek.

ODEBRAT VŠE
Po stisknutí tlačítka „OK“ se 
na platformě stále vyskytují 
položky nebo platforma na 
peníze nebyla během táringu 
prázdná.
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Řešení: 
Před stisknutím tlačítka 
„OK“ nebo zadáním nového 
příkazu odeberte z platformy 
všechny položky. Ujistěte se, 
že na platformě nejsou žádné 
předměty, zatímco se zařízení 
6165 samo táruje.

Spočítané množství není 
správné.
Zkontrolujte, zda nebyl kalíšek 
na mince během spouštění 
již umístěn na zařízení. V 
takovém případě je hmotnost 
kalíšku automaticky vyrovnána, 
což způsobí nesprávné 
počítání (platí pouze pro 
mince). Zkontrolujte, zda 
nebyla během počítání 
odebrána a znovu umístěna 
platforma na peníze.

Řešení:
- Odeberte kalíšek z platformy 

a položte jej znovu na 
platformu nebo restartujte 
zařízení. Při zapínání 
zařízení 6165 se ujistěte, 
že kalíšek není umístěn na 
platformě.

- Během počítání nikdy 
nepřesouvejte platformu na 
peníze.

Spočtené množství není 
správné

Chybová zpráva Popis
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PŘETÍŽENÍ
Na platformě na peníze byla 
umístěna příliš velká váha

Řešení:
Odeberte veškerou váhu z 
platformy. Pokud zpráva zmizí: 
pokračujte v používání zařízení 
6165 jako obvykle. Pokud 
se zpráva stále zobrazuje: 
vypněte zařízení 6165 a znovu 
jej zapněte. Pokud se zpráva 
objevuje často nebo nezmizí, 
obraťte se na zákaznický 
servis Safescan Customer 
Success Team.

Chybová zpráva Popis
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Remove .. - ..  PCS (odeberte 
.. - .. ks)
Hmotnost na váze je příliš 
vysoká na to, aby zařízení 
6165 určilo přesné množství 
mincí nebo bankovek. 

Řešení: 
Odeberte tolik mincí nebo 
bankovek z platformy na 
peníze, kolik je uvedeno, 
dokud zařízení 6165 nebude 
schopno určit počet mincí 
nebo bankovek. Pokračujte v 
počítání. Bankovky by měly být 
vždy umístěny na platformě ve 
svazcích po max. 25 kusech. 
Počítání 2 verzí stejné 
nominální hodnoty je možné, 
pokud:

První svazek bankovek 
na platformě na peníze 
nepřesahuje 10 ks.

Následné svazky bankovek 
nepřesahují 15 ks.

Chybová zpráva Popis
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Chybová zpráva Popis
REMOVE SOME (odeberte 
některé)
Platí pouze pro počítání 
bankovek. Hmotnost na váze 
je nelogická - způsobená 
tolerancí hmotnosti bankovek 
- zařízení 6165 nedokáže určit 
přesné množství bankovek na 
platformě. 

Řešení: 
Odeberte malé množství 
bankovek, dokud zařízení 
6165 nebude schopno stanovit 
počet. Pokračujte v počítání. 
Bankovky by měly být vždy 
umístěny na platformě ve 
svazcích po max. 25 kusech. 
Počítání 2 verzí stejné 
nominální hodnoty je možné, 
pokud:

První svazek bankovek 
na platformě na peníze 
nepřesahuje 10 ks.

Následné svazky bankovek 
nepřesahují 15 ks.
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Chybová zpráva Popis
NÍZKÁ ÚROVEŇ NABITÍ 
BATERIE
Úroveň nabití baterie je nižší 
než 5 %. 

Řešení: 
Připojte napájecí adaptér a 
dobijte baterii. Tato zpráva 
se může zobrazit pouze při 
vložení baterie Safescan   
LB-205.

ZÁVADA
Snímač hmotnosti je vadný, 
vážení / počítání není možné. 

Řešení: 
Kontaktujte zákaznický servis 
Safescan Customer Success 
Team
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1. Odpojte napájecí adaptér.
2. Vyjměte plošinu na peníze z váhy.
3. Otočte zařízení dnem vzhůru a otevřete víko baterie (viz kapitola 

3.1).
4. Vložte baterii do prostoru pro baterie, připojte kabel a zavřete 

víko.
5. Umístěte platformu na peníze na váhu.
6. Připojte napájecí adaptér a nabijte baterii.

Zařízení je napájeno pouze baterií:
- Kontrolka nabité baterie svítí -> Baterie je nabitá 
na 100 %

- Polovina kontrolky baterie svítí* -> Baterie je 
nabitá na více než 50 %

- Polovina kontrolky baterie nepřetržitě bliká -> 
Baterie je nabitá na méně než 20 %

- Kontrolka prázdné baterie bliká* -> Baterie je 
vybitá (baterie je nabitá na méně než 5 %) Na 
obrazovce bude blikat zpráva Battery Low (slabá 
baterie), připojte napájecí adaptér a dobijte baterii.

- Při spuštění: Vnitřní segmenty blikají po dobu 5 sekund -> baterie 
se nabíjí.

- Při spuštění: Všechny segmenty blikají po dobu 5 sekund poté, co 
ikona baterie stále svítí -> baterie je nabitá na 100 %.

8. Dobíjecí baterie (volitelné příslušenství) 

8.1. Instalace dobíjecí baterie Safescan LB-205 

8.2. Indikace stavu dobíjecí baterie
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Další informace o aktualizacích zařízení a měn naleznete na adrese 
www.safescan.com.

Aktualizace firmwaru se do zařízení načítají pomocí možnosti 
Update FW v nabídce, viz bod 6.2.7 - C.
Aktualizace hmotnostních tabulek se provádějí prostřednictvím 
bezplatného softwarového nástroje pro aktualizaci měny. Tento 
software automaticky zkontroluje aktualizace firmwaru a načte 
nejnovější soubor hmotnostní tabulky do zařízení 6165.

Pokyny k aktualizaci naleznete v aktualizačním balíčku, který si 
můžete stáhnout na adrese www.safescan.com. 

Poznámka: Životnost baterie se může po mnoha cyklech nabíjení 
zhoršit - to je běžné při používání dobíjecích baterií.

9. Aktualizace 
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Safescan 6165

UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto bezpečnostních opatření 
může vést ke zkratu a vážným zraněním, jako jsou popáleniny, 
úrazy elektrickým proudem, a k riziku vznícení.

- Nepoužívejte poškozený napájecí adaptér/napájecí kabel.
- Vždy používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Nikdy nevystavujte zařízení, napájecí adaptér ani kabely 

působení kapalin nebo vlhkosti, ani se jich nedotýkejte 
mokrýma rukama.

- Nedotýkejte se adaptéru a nepřipojujte/neodpojujte 
napájecí adaptér mokrýma rukama.

- Pokud chcete zařízení přesunout na jiné místo, vždy jej 
odpojte ze zásuvky.

- Při odpojování zařízení ze zásuvky vždy držte zástrčku, 
nikdy netahejte za kabel.

- Nevylévejte kapaliny nebo chemické (čisticí) prostředky na 
zařízení. 

- Pokud se na zařízení rozlije kapalina, odpojte kabel 
ze  zásuvky, vyjměte baterii (je-li vložena) a požádejte 
společnost Safescan o pomoc.

POZOR! Poškození výrobku nebo vážicího prvku
- Zajistěte, aby do zařízení nespadly cizí předměty (mince, 

sponky, svorky), které by mohly zablokovat, poškodit nebo 
rozbít mechanické části nebo vážící prvek zařízení a které 
by anulovaly záruku.

- Vždy umístěte zařízení 6165 na rovný a stabilní povrch a 
udržujte prostor kolem platformy na peníze volný.

- Abyste předešli poškození zařízení nebo jakékoli poruše, 
čistěte zařízení suchým hadříkem. Nepoužívejte mokrý 
nebo vlhký hadřík nebo (chemické) čisticí prostředky.

13. Bezpečnostní opatření
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UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí poruchy nebo poškození zařízení
- Jako u každé přesné váhy je výsledek vážení ovlivněn 

značným prouděním vzduchu. Proto nepoužívejte zařízení 
v blízkosti chladicích ventilátorů, klimatizací, otevřených 
oken atd.

- Opatrně položte předměty na vážící platformu, neházejte 
je ani nepouštějte.

- Zařízení 6165 nepouštějte, nebouchejte do něj a netřeste 
s ním. 

- Na zařízení 6165 nikdy nepokládejte předměty o 
hmotnosti vyšší než 1,5 kg.

- Zařízení Safescan 6165 nemůže identifikovat padělané 
peníze. 

- Zařízení nikdy nerozebírejte, došlo by tím okamžitě ke 
ztrátě záruky.

- Nikdy nenechávejte žádné předměty - dokonce ani kalíšek 
na mince - na platformě na peníze, když zařízení delší 
dobu nepoužíváte nebo když je skladováno. 

- Nepoužívejte zařízení v prašném nebo špinavém 
prostředí, protože by tím došlo k poškození čidla. 

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k případnému 
poškození zařízení.

- Vyhněte se poškození zařízení. Používejte pouze volitelně 
dostupnou dobíjecí baterii Safescan LB-205.



Dobíjecí baterie  
Baterie Safescan LB-205

Termotiskárna účtenek  
Safescan TP-230

Software pro počítání peněz  
Safescan MCS

Sada odvažovacích košíčků na mince   
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

BATERIE LB-205 (volitelný výrobek)

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí popálenin, požáru a otravy. 
Nebezpečí vážného zranění

- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah ohně, tepla a vody.
- Nedotýkejte se baterie holýma rukama, pokud je baterie 

zkorodovaná nebo pokud došlo k úniku.

POZOR! Poškození, únik
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo jej 

skladujete, vždy vyjměte baterii ze zařízení.
- Aby nedocházelo k znečištění, zlikvidujte baterii v souladu 

s místními předpisy.

Volitelné příslušenství



Funkce  
Váha na počítání peněz pro počítání mincí, bankovek, svazků 
bankovek a ruliček mincí. 
Lze také použít jako přesnou váhu (poznámka: není „schváleno jako 
zákonné pro obchod“).

Měny 
Záleží na oblasti - více informací na adrese www.safescan.com

Rozměry (DxŠxV) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 palců

Displej 4,1palcový LCD s vysokým rozlišením

Rozhraní USB-B pro PC, RJ-10 pro tiskárnu

Požadavky na napájení Napájení 12 V/0,5 A

Spotřeba energie  
Max. 2,4 W v provozním režimu (bez nabíjení baterie)
Max. 6 W v provozním režimu (včetně nabíjení baterie)
Max. 50 mW v pohotovostním režimu/v nečinnosti

Provozní teplota 0 - 40 ˚C

Skladovací teplota -25 ~ 55 ˚C

Maximální nosnost 1,5 kg / 3,3 lb

Maximální přesnost 0,05 g

Hmotnost netto 660 g / 23 oz

Certifikace CE, FCC, RoHS

14. Specifikace
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