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1. Pakkens indhold

Klik her for at åbne en printbar version af manualen 
på det valgte sprog.

Printbar version
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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.  Safescan 6165 pengeoptællingsvægt
2.  Pengeplatform
3.  Møntkop
4. USB-tilslutningskabel til PC
5. Strømadapter (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Kom godt i gang-folder/Sikkerhedsinstruktioner

https://safescandownload.safescan.com/Downloads/en/money-counters/6165/G3/Manual/Print/Safescan-6165-Print-Manual-DA.pdf
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Foran

Bagtil

Bund

1. Pengeplatform
2. Møntkop
3. LCD-skærm
4. Kontroltaster
5. Batterirum
6. Strømstik
7. Printerstik
8. USB-port for tilslutning til PC

2. Enhed
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1.  Kontanter (mønter, sedler og andre elementer, der kan tælles)
2.  Indstillingsmenu
3.  Antal
4.  Kalibreringsmenu
5.  Batteriniveauindikator
6.  Værdienhed
7.  Version af værdienhed
8. Aktuel værdi/værdi på platform
9.  Total værdi
10.  Aktiv bank
11.  Valuta

12. Tænd/Sluk
13. Åbn indstillingsmenuen
14. Ryd indtastning/Tilbage 
15. Navigation 
16. Bekræft valg/Tilføj værdi til total

3. Skærm og kontroltaster
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4. Første ibrugtagning

4.1. Installation

1. Anbring enheden på en plan 
overflade og indsæt penge-
platformen.

3.  Tænd for enheden ( ) uden 
at bruge møntkoppen.

2. Tilslut enheden og strøma-
dapteren. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Indstil region (brugssted)

1. Når din enhed er tændt, skal 
du vælge du den region/pla-
cering, hvor den skal anven-
des.

3. Når du har valgt den 
 korrekte region, skal du 
 trykke på “OK”.

2. Brug piletasterne ( )  
til at skifte mellem 
 forskellige  tilgængelige 
regioner } (EUROPA, 
 STORBRITANNIEN, 
USA, SYDØSTASIEN og 
AUSTRALIEN).
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4.3. Vælg valuta

1. Brug derefter piletasterne  
( ) til at vælge din 
 standardvaluta, og tryk på 
“OK” for at gemme din 
indstilling 

2. Enheden vil nu aktivere 
tælletilstanden, så du kan 
begynde at tælle, startende 
med laveste værdienhed.
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5. Optællingsvejledning

5.1. Optælling af mønter

Bemærk: Tæl én værdienhed ad gangen. For at få en effektiv 
optælling skal du sørge for, at mønter og sedler er sorteret på 
forhånd. Brug altid møntkoppen, når du optæller mønter.

Læg mønterne i den 
medfølgende møntkop.

Placer møntkoppen på 
platformen.



Mere info, artikler, tutorials og videoer support.safescan.com 9

Dansk

6165 skifter automatisk til den næste møntværdi. Alternativt 
kan du bruge knapperne ( ) for at vælge en værdienhed. Efter 
at den højeste møntværdi er blevet optalt, vil 6165 automatisk 
skifte til den laveste seddelværdi.

Tag møntkoppen 
fra platformen. 
Optællingsresultatet lægges til 
totalen, og du vil høre et bip, 
der bekræfter dette.

Mønternes mængde og værdi 
vil blive vist. Når enheden 
har afsluttet optællingen, vil 
du høre et bip, der bekræfter 
dette.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Optælling af pengesedler

Læg sedlerne i små partier 
(maks. 25 sedler) på 
pengeplatformen.

Du vil høre et bip, der 
bekræfter, at sedlerne er blevet 
optalt. Skærmen viser derefter 
det samlede antal og værdien 
af sedlerne og lægger værdien 
til totalen.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Lad den første stak blive på 
pengeplatformen, og tilføj 
den næste stak af samme 
værdienhed. Fortsæt med 
at tilføje stakke, indtil alle 
pengesedler i den valgte 
værdienhed er blevet optalt.

Fjern alle pengesedler 
samtidigt fra platformen. Du 
vil høre et bip, der bekræfter, 
at sedlerne er blevet talt 
op. Deres værdi vil blive 
lagt til totalen. 6165 skifter 
automatisk til den næste 
seddelværdi.
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Der er lagt for mange pengesedler på platformen. Skærmen viser 
"Fjern ..-.. stk.". Fjern så mange pengesedler som foreslået, indtil 
6165 kan bestemme mængden af sedler. Fortsæt med at tilføje flere 
pengesedler på platformen i små partier. 

Ulogisk vægt registreret: 6165 er ikke i stand til at bestemme den 
korrekte mængde pengesedler på platformen. Displayet viser 
"Fjern lidt". Fjern nogle sedler (maks. 5 sedler ad gangen), indtil 
6165 kan bestemme mængden af sedler. Fortsæt med at tilføje flere 
pengesedler på platformen i små partier. 

1. For mange pengesedler på platformen

2. Ulogisk vægt registreret
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Hvis vægtforskellen mellem en gammel og ny version af en 
pengeseddel ligger inden for en vis grænse, kan versionerne tælles 
sammen. Der er ingen grund til at sortere dem først. Bemærk 
venligst følgende:

5.3. Optælling af gamle og nye versioner af samme 
 værdienhed

Maks. 10
Sedler

Den første stak af blandede 
sedler (gammel og ny version 
sammen), der placeres på 
platformen, bør ikke overstige 
10 pengesedler.

Følgende stakke bør ikke 
overstige 15 sedler.

Maks. 15
Sedler
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Version 1 er den gamle version Version 2 er den nye version.

Hvis vægtforskellen mellem de forskellige versioner ikke er inden 
for grænsen, kan Safescan 6165 bede dig om at optælle dem 
separat. 

Udgaverne er vist på skærmen.

Placer kun hele møntruller på pengeplatformen. Det betyder, at 
møntrullen indeholder det korrekte antal mønter, og at disse mønter 
alle er af samme værdi og valuta.

Møntrullevægte for EUR, GBP og USD er kalibreret på forhånd på 
enheden. Møntrullevægte for andre valutaer kan kalibreres manuelt. 
Se venligst kapitel 4.2.6. om, hvordan man kalibrerer møntruller.

Når en ny version eller værdienhed for en forudindstillet valuta 
frigives, kan du opdatere Safescan 6165 gratis ved at downloade 
en valutaopdatering fra www.safescan.com.

5.4. Optælling af møntruller
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Automatisk 
møntrullegenkendelse starter 
direkte efter optælling af løse 
pengesedler. På skærmen 
vises ikonet 'AUTO'.

5.4.1. Optælling af møntruller/poser med automatisk 
møntrullegenkendelse 'AUTO'

Placer en komplet møntrulle 
i den valgte valuta på 
pengeplatformen. 

Der lyder et bip, når møntrullen 
er blevet bekræftet. 
Mængden, værdien og 
værdienheden vil blive vist i 
kort tid (2 sek.). Derefter vil den 
samlede mængde og værdi af 
møntrullerne blive vist.

1 rulle
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Tilføj endnu en møntrulle til 
platformen og vent på 
den bekræftende biplyd, før du 
tilføjer den næste møntrulle. 
Gentag denne proces ved 
at tilføje møntruller én efter 
én, indtil alle møntruller er på 
platformen og tælles. 

Fjern alle møntruller 
fra pengeplatformen. 
Optællingsresultatet lægges til 
totalen. 

+ 1 rulle
+ 1 rulle
+ 1 rulle
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1. Enheden har registreret en 
værdienhedspakke, der 
har samme vægt som en 
anden pakke. Meddelelsen 
'VÆLG'' vises, og pilene 
blinker. 

Nogle valutaer har møntpakker, der er forskellige i værdienhed, men 
ens i vægt. Når en sådan pakke registreres, vil Safescan 6165 give 
dig mulighed for at vælge den korrekte værdienhed. Se venligst et 
eksempel nedenfor på, hvordan du betjener denne funktion.

2. Brug knapperne ( ) til at 
vælge værdienheden for 
møntrullen/posen, som er 
placeret på platformen. 

5.4.2. Optælling af møntruller/poser, der er ens i vægt

3. Tryk på "OK" for at 
bekræfte møntrullens/
posens værdienhed. 
Enheden tilføjer 
tælleresultaterne til totalen. 

4. Efter 2 sekunder forsvinder 
værdiangivelsen. Enheden 
er klar til at modtage næste 
møntrulle/pose.
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For at tælle møntruller pr. 
værdienhed skal du bruge 
knapperne ( ) for at vælge 
møntrullerne som 'AUTO'. Tryk 
på "OK".

Placer en komplet møntrulle 
i den valgte værdienhed på 
pengeplatformen. 

Brug knappen ( ) for at 
vælge den første tilgængelige 
møntrulleværdienhed.

Der lyder et bip, når møntrullen 
er blevet bekræftet. Mængden, 
værdien og rullens værdienhed 
vises.

5.4.3. Optælling af møntruller/poser pr. værdienhed

1 rulle
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Tilføj endnu en møntrulle i 
den valgte værdienhed på 
platformen og vent på den 
bekræftende biplyd, før du 
tilføjer den næste møntrulle. 
Gentag denne proces ved at 
tilføje møntruller én efter én, 
indtil alle møntruller af denne 
værdienhed er på platformen 
og tælles. 

Fjern alle møntruller 
fra pengeplatformen. 
Optællingsresultatet lægges 
til totalen. Enheden skifter 
automatisk til den næste 
møntrulleværdienhed.

+ 1 rulle
+ 1 rulle
+ 1 rulle
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5.5. Afslutning af en optælling

Se de aktuelle optællingsresultater

Ryd/korrekte optællingsresultater

For at se optællingsresultaterne for møntrullerne skal du bruge 
knapperne ( ) for at vælge 'AUTO' for møntruller og trykke på 
"OK" for at se de separate møntrulleresultater.

Du kan til enhver tid under en optælling slette eller tilføje 
optællingsresultater for en optællingspost. Skift blot til det element, 
der skal ændres ved hjælp af knapperne ( ). Fra dette punkt kan 
du:
- Trykke på "CE" for at slette optællingsresultaterne for det valgte 

tælleelement. Når du vil slette hele optællingen, skal du starte en 
ny optælling som beskrevet i punkterne i MENU.

- Tilføje mere af det valgte optællingselement for at fuldføre 
optællingen.

Udskrivning af optællingsresultater

Når du er færdig med optællingen, kan du udskrive resultaterne 
på Safescan TP-230-printeren (ekstraudstyr) som beskrevet i 
punkterne i MENU.
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Start af ny optælling

Tryk på "MENU" for at starte en ny optælling. Displayet vil vise 
“NY OPTÆLLING”. Tryk på “OK” for at bekræfte.  

Eksport af optællingsresultater til Safescan MCS

Start Money Counting Software på din PC, og klik på Count Data-
ikonet for at downloade optællingsdata fra 6165 til softwaren. 
For flere detaljer henvises til brugermanualen til Safescan Money 
Counting Software, som kan findes på 
www.safescan.com
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De 2 blinkende pile angiver, 
at du kan navigere mellem 
tilgængelige menupunkter.

De 2 blinkende pile angiver, at 
du skal vælge et tal.

Et valg kan bekræftes ved at 
trykke på knappen "OK". For 
at gå 1 trin tilbage i menuen 
skal du trykke på knappen 
"OK".  

Dette kapitel beskriver betjeningen af Safescan 6165 samt 
enhedens menustruktur. 

Når en bestemt handling er påkrævet, eller når flere muligheder er 
mulige, kan knapperne ( ) bruges til at navigere. Når navigation 
er mulig, eller når et valg skal foretages i menuen, vil skærmen vise 
2 blinkende pile. Eksempel:

6. Enhedsmenu og betjening

6.1. Generel betjening
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Du kan gå ind i enhedsmenuen ved at trykke på knappen "MENU" 
. For at navigere gennem elementerne skal du bruge knapperne  
( ). Tryk på "OK" for at indtaste en mulighed. Strukturen af 
menuen er som følger:

6.2. Menustruktur

Se 6.2.1 Se 6.2.2 Se 6.2.3

Se 6.2.4

Se 6.2.5

Se 6.2.6Se 6.2.7Se 6.2.8

Se 6.2.9
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Når du vil starte en ny 
optælling og slette alle 
eksisterende resultater, skal du 
trykke på "OK", når skærmen 
"NY OPTÆLLING" vises. 

Teksten begynder at blinke. 
Tryk på "OK" igen for at 
bekræfte.

Maskinen går tilbage til 
tælleskærmen, som er helt 
nulstillet.

6.2.1. Ny optælling
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6.2.2. Bank

Du kan vælge mellem de 
forudindstillede bankbeløb ved 
at bruge ( ). Tryk på “OK” 
for at bekræfte. 

Tælleskærmen vil vise det 
indstillede beløb som negativt 
startresultat.

For at indtaste større 
bankbeløb skal du trykke på 
knapperne ( ) og holde 
dem nede, hvorved beløbet 
automatisk vil stige. Tryk på 
“OK” for at fortsætte. 

ELLER
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6.2.3. Udskrivning

Maskinen vil gå tilbage til 
tælleskærmen.

Når du tilslutter en Safescan 
TP-230-printer*, kan du 
udskrive dine resultater ved at 
trykke på "OK". 

Skærmen vil vise 
"UDSKRIVER", mens 
udskriften oprettes.
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6.2.4. Vægt

Skærmen skifter nu til 
vejetilstand. 

Du kan nu veje elementer med 
en nøjagtighed på 0,05 gram.

Tryk på “OK” for at aktivere 
vægtfunktionen.

Du kan tarere vægten ved at trykke på "OK", når 
standardgenstanden, som f.eks. en kop, er blevet placeret. En 
stjerne '*' vises på skærmen, og værdien vil skifte tilbage til nul. Når 
standardelementet er fjernet, vil dets vægt blive vist som en negativ 
værdi.
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Efter at have trykket på "OK" 
vil maskinen nu gå tilbage til 
tælleskærmen, der viser den 
valgte valuta.

Hvis du vil ændre valutaen, 
skal du trykke på "OK", når 
skærmen "VALUTA" vises. 

Den aktive valuta vises nu med 
2 blinkende pile. Brug ( ) 
for at navigere til den ønskede 
valuta. 

6.2.5. Valuta
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Eksempel: For møntruller. Gå 
til den ønskede værdienhed 
med ( ) og bekræft ved at 
trykke på "OK".

Placer nu 5 tomme møntruller 
på platformen.

Safescan 6165 kan også bruges til at optælle møntruller/poser, 
seddelbundter og en anden møntkop. Disse skal først kalibreres 
på 6165. For at gå i kalibreringstilstand skal du trykke på "OK", når 
skærmen "VALUTA" vises. Når du er i kalibreringstilstand, skal du 
bruge knapperne ( ) for at navigere til den ønskede værdi. Hvis 
du vil skifte til det næste kalibreringselement, skal du trykke på 
"OK". Rækkefølgen er Møntruller - Seddelbundter - Møntkop.

Kalibreringsprocessen for hver bundtet element (møntruller/poser 
eller seddelbundter) er den samme og går som følger:

Kalibrering af møntruller/poser og seddelbundter

6.2.6. Kalibrering af møntruller/poser, seddelbundter, 
anden møntkop
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Maskinen vil nu bede dig om at 
bekræfte. Tryk på "OK" for at 
gøre det. 

Kalibreringsmenuen vil nu gå videre til den næste værdienhed. 
Gentag processen ved at vælge den ønskede værdienhed som vist 
ovenfor, eller forlad kalibreringstilstanden ved at trykke på "OK". 
Hvis du vil skifte til det næste kalibreringselement, skal du bruge 
knappen "OK".

Fjern møntrullerne for at gå til 
næste kalibreringstrin.

Vælg antallet af mønter, som 
rullerne skal indeholde ved at 
bruge knapperne ( ), og tryk 
så på "OK" .

Tryk på "OK" for at gemme. 
Rullen er nu kalibreret og gemt 
i maskinen. 
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Kalibrering af en anden møntkop

Safescan 6165 er konfigureret til at tælle med standard møntkopper 
på 33,5 gr. Nogle pengeskuffeproducenter kan dog have 
møntkopper med en anden vægt. Du kan konfigurere din Safescan 
6165 til at tælle ved hjælp af en anden møntkop.

Maskinen vil vise, at 
kopvægten er blevet 
behandlet. 

Når du trykker på "OK", bliver 
du bedt om at placere koppen.

2x

Tryk på "OK" for at bekræfte 
kalibreringen.

Koppen er nu blevet kalibreret.
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Tryk på "OK" for at vende 
tilbage til tælleskærmen.

Når du starter Safescan 6165, vil du fra nu af blive bedt om at 
bekræfte, hvilken kop der skal indstilles som præference: den 
kop, der følger med enheden som standard (CUP 1) eller den kop, 
der blev kalibreret (CUP 2). Brug ( ) for at vælge den kop, du vil 
indstille som foretrukket. Valget gemmes automatisk.
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Når skærmen "INDSTIL ENHED" vises, kan du ændre flere 
enhedsindstillinger. Tryk på "OK" for at gå ind i dette menupunkt. 
Når du er i tilstanden "INDSTIL ENHED", skal du bruge knapperne 
( ) til at navigere gennem underpunkterne.

6.2.7. Indstil enhed

Undermenu - struktur

Se 6.2.7 - A

Se 6.2.7 - E

Se 6.2.7 - B

Se 6.2.7 - D

Se 6.2.7 - C

Se 6.2.7 - C



Mere info, artikler, tutorials og videoer support.safescan.com34

Dansk

Tryk på "OK" for at starte 
indstillingsprocessen for  
"TID-DATO".

Skift mellem 12 timers og 24 
timers format ved at bruge  
( ) , og tryk på "OK" for at 
bekræfte.

Skift mellem AM og PM ved at 
bruge ( ), og tryk på "OK" 
for at bekræfte. 

TIMERNE begynder nu at 
blinke. Tryk kortvarigt på ( )  
for at gå 1 time op eller ned, 
eller tryk og hold den nede for 
at køre gennem timerne. Tryk 
på “OK” for at fortsætte. 

A. Indstilling af klokkeslæt og dato
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En kort forhåndsvisning af det 
indstillede tidspunkt og dato vil 
blive vist. 6165 vender derefter 
tilbage til undermenuen.  

MINUTTERNE begynder nu at 
blinke. Tryk kortvarigt på ( )  
for at gå 1 minut op eller ned, 
eller tryk og hold den nede for 
at køre gennem minutterne. 
Tryk på “OK” for at bekræfte. 

Naviger gennem 
datoformaterne ved at bruge 
( ). Tryk på "OK" for at 
bekræfte det ønskede format. 
Indstil nu år, måned og dag på 
samme måde. 
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ADVARSEL: Ved at vælge standardindstillingen for nulstillingen 
’ALLE KALIBRERINGER’ slettes alle tilpassede indstillinger, 
såsom kalibrerede elementer, og alle grundlæggende indstillinger 
vil gælde efter genstart.

Tryk på "OK" for at nulstille maskinen. Hvis du vil starte på en 
frisk med din Safescan 6165, kan du nulstille enheden til dens 
fabriksindstillinger. Standard: Nulstil til standardindstillingerne, 
mens du beholder brugerkalibreringer af møntpakker. Standard  
' All Cal ': Nulstil til standardindstillinger inklusive brugerkalibrering 
af møntpakker.

Tryk på "OK" for at sætte enheden i firmwareopdateringstilstand. 
Firmwareopdateringer (hvis det er relevant) er tilgængelige via 
www.safescan.com. 
Download firmwareopdateringspakken og følg de medfølgende 
instruktioner for at opdatere din 6165.

B. Tilbage til fabriksindstillingen

C. Opdater firmware
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Dette kan være nødvendigt, 
hvis funktionen af 
6165-enhedens vejecelle 
(vejeelementet) er blevet 
beskadiget på grund af 
overbelastning eller slag 
på pengeplatformen. En 
genkalibrering af vejecellen 
kan være med til at genoprette 
funktionen.

1. Tryk på "OK" for at starte genkalibreringsprocessen. 
2. Enheden begynder at 'tarere' og vil fortsætte med at bede om at 

placere en 500 grams vægt* på platformen. 
3. Når vægten på 500 gram er blevet placeret, vil enheden 

automatisk starte kalibreringsprocessen. På skærmen står 
teksten: "Kalibrerer" og blinker. 

4. Når processen er færdig, viser enheden: Færdig. Fjern venligst 
vægten fra pengeplatformen. Enheden er nu klar til brug. 

* Du kan købe en kalibreringsvægt på 500 gram på  
www.safescan.com. Hvis du ikke kan finde den på 
hjemmesiden, skal du kontakte os. 

Vælg den region, hvor din 
Safescan 6165 skal anvendes. 
Brug knapperne ( ) for at 
skifte mellem "EUROPA", 
"STORBRITANNIEN", 
"USA", "SYDØSTASIEN" og 
"AUSTRALIEN". Tryk på “OK” 
for at bekræfte. 

D. Regionsindstilling

E. Genkalibrer vejecelle
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For at aktivere eller deaktivere 
funktionen skal du trykke 
på "OK", når skærmen 
Automatisk tilføjelse vises. 

Skift mellem TIL og FRA ved 
at bruge ( ) og tryk på "OK" 
for at bekræfte.

Maskinen vil gå tilbage til 
tælleskærmen.

Ved at aktivere funktionen Automatisk tilføjelse føjes mængden af 
en optalt værdienhed automatisk til det samlede optællingsresultat, 
når elementerne fjernes fra platformen. Når denne funktion er slået 
fra, skal du trykke på "OK" for at tilføje beløbet til totalen. Som 
standard er indstillingen for Automatisk tilføjelse sat som TIL.

6.2.8. Automatisk tilføjelse
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Skift mellem TIL og FRA ved 
at bruge ( ) og tryk på "OK" 
for at bekræfte.

For at aktivere eller deaktivere 
funktionen skal du trykke 
på "OK", når skærmen 
Automatisk til næste vises. 

Maskinen vil gå tilbage til 
tælleskærmen.

Ved at aktivere funktionen Automatisk til næste skifter maskinen 
automatisk til den næste værdienhed, når elementerne fjernes fra 
platformen. Når denne funktion er slået fra, skal du bruge ( ) for at 
flytte til den næste værdienhed. Som standard er indstillingen for 
Automatisk til næste sat som TIL. 

6.2.9. Automatisk til næste
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Dette kapitel beskriver betjeningen af Safescan 6165 samt 
enhedens menustruktur. 

7. Fejlfinding

Fejlbesked Beskrivelse

MISTÆNKELIGT - TJEK 
ELEMENT
Forkert antal mønter registreret 
i en møntrulle/forkert 
antal sedler registreret i et 
seddelbundt. 

Løsning:
Tjek møntrullen/seddelpakken 
for manglende eller 
overskydende mønter/
sedler. Ret dette og tæl 
igen. På grund af den høje 
vægttolerance for pengesedler 
er 6165 ikke i stand til at 
registrere ufuldstændige 
seddelbundter.

FJERN ALT
Der er stadig elementer til 
stede på platformen, efter der 
er blevet trykket på "OK" - 
eller pengeplatformen var ikke 
tom under tarering.
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Løsning:
Ryd platformen for alle 
elementer, før du trykker 
på "OK" eller indtaster en 
ny kommando. Sørg for, at 
der ikke er elementer på 
platformen, mens 6165 
udfører tarering.

Optalt mængde er ikke 
korrekt.
Kontroller, om møntkoppen 
allerede var placeret på 
enheden under opstart. I dette 
tilfælde tareres vægten af 
koppen automatisk, hvilket vil 
forårsage en forkert optælling 
(gælder kun for mønter). Tjek 
om pengeplatformen er blevet 
fjernet og placeret under 
optælling.

Løsning:
- Fjern koppen fra platformen, 

og placer den på platformen 
igen, eller genstart enheden. 
Sørg for, at koppen ikke er på 
platformen, når der tændes 
for 6165.

- Flyt aldrig pengeplatformen 
under optælling.

Optalt antal er ikke korrekt

Fejlbesked Beskrivelse
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OVERBELASTNING
Der er lagt for meget vægt på 
pengeplatformen

Løsning:
Fjern al vægt fra platformen. 
Hvis meddelelsen forsvinder: 
Fortsæt med at bruge din 
6165 som normalt. Hvis 
meddelelsen ikke forsvinder: 
Sluk for 6165, og tænd den 
igen. Hvis meddelelsen vises 
ofte eller ikke forsvinder, 
skal du kontakte Safescan 
Customer Success Team.

Fejlbesked Beskrivelse
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Fjern .. - ..  stk.
Vægten er for høj til, at 6165 
kan bestemme den nøjagtige 
mængde af mønter eller 
pengesedler. 

Løsning:
Fjern så mange mønter eller 
sedler fra pengeplatformen 
som angivet, indtil 6165 kan 
bestemme antallet. Fortsæt 
med at tælle. Pengesedler bør 
altid placeres på platformen 
i stakke af maks. 25 stk. ad 
gangen. 
Det er muligt at tælle 
2 versioner af samme 
værdienhed, hvis:

Den første stak pengesedler 
på pengeplatformen ikke 
overstiger 10 stk.

De efterfølgende stakke af 
pengesedler ikke overstiger  
15 stk.

Fejlbesked Beskrivelse
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Fejlbesked Beskrivelse

FJERN LIDT 
Gælder kun for 
seddeloptælling. Vægten 
er ulogisk forårsaget 
af vægttolerancen for 
pengesedler, og 6165 kan ikke 
bestemme det nøjagtige antal 
pengesedler på platformen. 

 
Løsning:
Fjern en lille mængde 
pengesedler, indtil 6165 kan 
bestemme antallet. Fortsæt 
med at tælle. Pengesedler bør 
altid placeres på platformen 
i stakke af maks. 25 stk. 
ad gangen. Det er muligt at 
tælle 2 versioner af samme 
værdienhed, hvis:

Den første stak pengesedler 
på pengeplatformen ikke 
overstiger 10 stk.

De efterfølgende stakke af 
pengesedler ikke overstiger  
15 stk.
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Fejlbesked Beskrivelse

BATTERI LAVT
Batterieffekten er lavere end 5 
%.

Løsning:
Tilslut strømadapteren for at 
genoplade batteriet. Denne 
meddelelse kan kun vises, hvis 
Safescan LB-205-batteriet er 
isat.

DEFEKT
Vejecellen er defekt, ingen 
vejning/tælling mulig. 

Løsning:
Kontakt Safescan Customer 
Success Team
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1. Afbryd strømadapteren. 
2. Fjern pengeplatformen fra vægten.
3. Vend enheden på hovedet, og åbn batterilåget (se kapitel 3.1).
4. Placer batteriet i batterirummet, tilslut ledningen og luk låget.
5. Placer pengeplatformen på vægten.
6. Tilslut strømadapteren for at oplade batteriet.

Enheden drives kun af batteriet:
- Fuldt batteri er tændt -> Batteristyrken er 100 %

- Halvdelen af batteriindikatoren er fyldt* -> 
Batterieffektten er på mere end 50 %

- Halvdelen af batteriet blinker konstant -> 
Batterieffektten er på mindre end 20 %

- Indikatoren for tomt batteri blinker* -> Batteriet 
er tomt (batterieffekten er mindre end 5 %). På 
skærmen vil meddelelsen om lavt batteri blinke,  
så tilslut strømadapteren for at genoplade 
batteriet.

- Ved opstart: Interne segmenter blinker i 5 sekunder ->  
Batteri bliver opladet.

- Ved opstart: Alle segmenter blinker i 5 sekunder, og efter dette 
forbliver batteriikonet tændt -> Batteriet er 100 % opladet.

8. Genopladeligt batteri (ekstraudstyr) 

8.1. Installation af det genopladelige Safescan LB-205-
batteri 

8.2. Statusindikation for genopladeligt batteri
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For mere information om enheds- og valutaopdateringer henvises 
der til www.safescan.com for detaljer.

Firmwareopdateringer indlæses til enheden via indstillingen 
Opdater FW i menuen, se 6.2.7 - C.
Opdateringer af vægttabel udføres via det gratis softwareværktøj 
til valutaopdatering. Denne software vil automatisk søge efter 
firmwareopdateringer og indlæse den seneste vægttabelfil til din 
6165.

Opdateringsinstruktioner kan findes i opdateringspakken, som kan 
downloades fra www.safescan.com. 

Bemærk: Batteriets levetid kan forringes efter mange 
belastningscyklusser - dette er almindeligt, hvis du bruger 
genopladelige batterier.

9. Opdateringer 
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Safescan 6165

ADVARSEL! Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det 
medføre kortslutninger og alvorlige personskade, som f.eks. 
forbrændinger, elektrisk stød samt brandfare.

- Brug aldrig en beskadiget strømadapter/strømledning.
- Brug altid og kun den medfølgende strømadapter.
- Udsæt aldrig apparatet, strømadapteren eller ledninger 

for væsker eller fugt, og berør dem aldrig med våde 
hænder.

- Rør og tilslut/frakobl aldrig strømadapteren med våde 
hænder.

- Tag altid enheden ud af stikkontakten, hvis du ønsker at 
flytte den til en anden position.

- Hold altid i stikket, når du tager enhedens stik ud af 
stikkontakten, og træk aldrig i ledningen.

- Spild aldrig væsker eller kemiske rengøringsmidler på 
enheden. 

- Hvis der spildes væske på enheden, skal du altid slukke 
for strømmen på stikkontakten, fjerne batteriet (hvis det er 
sat i) og kontakte Safescan for at få hjælp.

ADVARSEL! Skader på produkt eller vejeelement
- Sørg for, at ingen fremmedlegemer (mønter, papirclips, 

hæfteklammer) kommer ind i maskinen, da disse kan 
blokere mekaniske dele og/eller maskinens vejeelement 
og beskadige eller brække dem, og dette vil ugyldiggøre 
din garanti.

- Placer altid 6165 på en flad og stabil overflade og hold 
området omkring pengeplatformen frit.

- For at undgå at beskadige enheden eller fejlfunktioner 
skal du rengøre enheden med en tør klud. Brug ikke en 
våd eller fugtig klud eller (kemiske) rengøringsmidler.

13. Sikkerhedsforanstaltninger
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ADVARSEL! Risiko for funktionsfejl eller beskadigelse af 
enheden

- Som med enhver præcisionsvægt kan vejeresultatet 
påvirkes af kraftige luftstrømme. Brug derfor ikke enheden 
i nærheden af ventilatorer, aircondition-systemer, åbne 
vinduer og lignende.

- Anbring forsigtigt elementerne på vejeplatformen, og lad 
være med at smide eller kaste dem ned på den.

- Undlad at tabe, slå eller ryste 6165. 
- Placer aldrig genstande, der vejer mere end 1,5 kg på 

6165.
- Safescan 6165 kan ikke identificere falske penge. 
- Skil aldrig enheden ad, da dette med det samme vil 

annullere din garanti.
- Efterlad aldrig elementer - heller ikke møntkoppen - på 

pengeplatformen, når enheden ikke er i brug, eller hvis 
den sættes til opbevaring i længere tid. 

- Brug ikke maskinen i støvede eller snavsede omgivelser, 
da dette vil føre til sensorfejl. 

- Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal du 
tage stikket ud af stikkontakten for at undgå mulig 
beskadigelse af udstyret.

- For at undgå at beskadige enheden. Brug kun det 
tilgængelige genopladelige Safescan LB-205-batteri 
(ekstraudstyr).



Genopladeligt batteri 
Safescan LB-205 batteri

Termisk kvitteringsprinter  
Safescan TP-230

Money Counting Software 
Safescan MCS

Sæt med møntkopper, der kan vejes  
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

BATTERI LB-205 (ekstraudstyr)

ADVARSEL! Forbrændinger, brandfare og forgiftning. 
Risiko for alvorlig skade

- Hold altid batterierne på afstand af brand, varme og vand.
- Undgå altid at røre ved batteriet med dine bare hænder, 

hvis batteriet er korroderet, eller hvis der er opstået 
lækage.

ADVARSEL! Skader, lækage
- Fjern altid batteriet fra enheden i tilfælde af, at du ikke 

skal bruge den i lang tid eller ved opbevaring.
- For at undgå forurening skal du bortskaffe batterier i 

henhold til lokale regler.

Ekstraudstyr



Funktioner 
Pengeoptællingsvægt til optælling af mønter, sedler, seddelbundter 
og møntruller. 
Kan også bruges som præcisionsvægt (bemærk: ikke "godkendt 
som lovlig til handel").

Valutaer 
Afhænger af region - se www.safescan.com for mere information

Mål (LxBxH) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm

Skærm 4,1 tommers LCD med høj kontrast

Interface USB-B til PC, RJ-10 til printer

Strømbehov Strømforsyning 12 V/0,5 A

Strømforbrug  
Maks. 2,4 W i driftstilstand (ingen batteriopladning)
Maks. 6 W i driftstilstand (inklusive batteriopladning)
Maks. 50 mW i standby/inaktiv tilstand

Driftstemperatur 0 - 40˚C

Opbevaringstemperatur -25 ~ 55˚C

Maksimal belastningskapacitet 1,5 kg

Maksimal præcision 0,05 gr

Nettovægt 660 gr

Certificering CE, FCC, RoHS

14. Specifikationer
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