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1. Περιεχόμενο συσκευασίας

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη 
 έκδοση του εγχειριδίου στην επιλεγμένη γλώσσα.

Έντυπη έκδοση
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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.  Ζυγός καταμέτρησης χρημάτων Safescan 6165
2.  Πλατφόρμα χρημάτων
3.  Κύπελλο κερμάτων
4. Καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή
5. Τροφοδοτικό (12V/0,5A, 6 Watt)
6. Φυλλάδιο «Γρήγορα αποτελέσματα»/Οδηγίες ασφαλείας

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

Πίσω όψη

Κάτω μέρος

1. Πλατφόρμα χρημάτων  
2.  Κύπελλο κερμάτων
3.  Οθόνη LCD
4.  Πλήκτρα ελέγχου
5.  Θήκη μπαταρίας
6.  Υποδοχή τροφοδοσίας 
7. Υποδοχή εκτυπωτή
8.  Θύρα USB για σύνδεση με υπολογιστή

2. Συσκευή

1
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3 5
4

6

7

8
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1. Στοιχεία αξίας μετρητών (κέρματα, χαρτονομίσματα και άλλα είδη 
καταμέτρησης)

2. Μενού ρυθμίσεων
3. Ποσότητα
4. Μενού βαθμονόμησης
5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Ονομαστική αξία
7. Έκδοση ονομαστικής αξίας
8. Τρέχουσα αξία / αξία στην πλατφόρμα
9. Συνολική αξία
10. Ενεργή τράπεζα
11. Νόμισμα

12. Διακόπτης ON / OFF
13. Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων
14. Εκκαθάριση εισόδου/πίσω 
15. Πλοήγηση 
16. Επιβεβαίωση επιλογής / Προσθήκη αξίας στο σύνολο

3. Οθόνη και πλήκτρα
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4. Πρώτη χρήση

4.1. Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε 
επίπεδη επιφάνεια και εισά-
γετε την πλατφόρμα χρημά-
των.

3.  Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
(  ) χωρίς το κύπελλο 
κερμάτων.

2. Συνδέστε τη συσκευή και το 
τροφοδοτικό. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Ορισμός περιοχής (τοποθεσία χρήσης)

1. Μόλις η συσκευή σας τεθεί 
σε λειτουργία, επιλέξτε την 
περιοχή / τοποθεσία όπου 
θα χρησιμοποιηθεί.

3. Αφού επιλέξετε τη σωστή 
περιοχή, πατήστε “OK”.

2.  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
βέλους (  ) για εναλλαγή 
στις  διαφορετικές διαθέ-
σιμες περιοχές (EUROPE, 
UK, USA, S-E ASIA και 
AUSTRALIA).
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4.3. Επιλέξτε νόμισμα

1. Στη συνέχεια, χρησιμοποιή-
στε τα πλήκτρα βέλους  
(  ) για να επιλέξετε το 
προεπιλεγμένο νόμισμα και 
πατήστε “OK” για να απο-
θηκεύσετε την προτίμησή 
σας. 

2. Η συσκευή θα ενεργοποιήσει 
τώρα τη λειτουργία καταμέ-
τρησης για να μπορέσετε να 
αρχίσετε την καταμέτρηση, 
ξεκινώντας με τη μικρότερη 
ονομαστική αξία. 
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5. Οδηγίες καταμέτρησης

5.1. Καταμέτρηση κερμάτων

Σημείωση: Να μετράτε μία-μία τις ονομαστικές αξίες. Για 
αποτελεσματική καταμέτρηση, φροντίστε τα κέρματα και τα 
χαρτονομίσματα να έχουν ταξινομηθεί εκ των προτέρων. 
Χρησιμοποιείτε πάντα το κύπελλο κερμάτων όταν μετράτε 
κέρματα.

Τοποθετήστε τα κέρματα 
στο παρεχόμενο κύπελλο 
κερμάτων.

Τοποθετήστε το κύπελλο 
κερμάτων στην πλατφόρμα.
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Το 6165 θα μεταβεί αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία 
κέρματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ) για να 
επιλέξετε ονομαστική αξία. Αφού καταμετρηθεί η ονομαστική αξία 
κέρματος με την υψηλότερη αξία, το 6165 θα μεταβεί αυτόματα 
στην ονομαστική αξία του χαρτονομίσματος με τη χαμηλότερη 
αξία.

Αφαιρέστε το κύπελλο 
κερμάτων από την πλατφόρμα. 
Το αποτέλεσμα της 
καταμέτρησης θα προστεθεί 
στο σύνολο, θα ακούσετε ένα 
ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση.

Θα εμφανιστεί η ποσότητα και 
η αξία των κερμάτων. Όταν 
η συσκευή ολοκληρώσει την 
καταμέτρηση, θα ακούσετε ένα 
ηχητικό σήμα για επιβεβαίωση.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων

Τοποθετήστε τα 
χαρτονομίσματα σε 
μικρές δόσεις (έως 25 
χαρτονομίσματα) στην 
πλατφόρμα χρημάτων.

Θα ακούσετε ένα ηχητικό 
σήμα για επιβεβαίωση ότι 
τα χαρτονομίσματα έχουν 
καταμετρηθεί. Στη συνέχεια, 
η οθόνη εμφανίζει τον 
συνολικό αριθμό και την αξία 
των χαρτονομισμάτων και 
προσθέτει την αξία στο σύνολο.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Αφήστε την πρώτη στοίβα 
στην πλατφόρμα χρημάτων 
και προσθέστε την επόμενη 
στοίβα της ίδιας ονομαστικής 
αξίας. Συνεχίστε να προσθέτετε 
στοίβες μέχρι να μετρηθούν 
όλα τα χαρτονομίσματα της 
επιλεγμένης ονομαστικής 
αξίας.

Αφαιρέστε όλα τα 
χαρτονομίσματα ταυτόχρονα 
από την πλατφόρμα. Θα 
ακούσετε ένα ηχητικό 
σήμα για επιβεβαίωση ότι 
τα χαρτονομίσματα έχουν 
καταμετρηθεί. Η αξία τους θα 
προστεθεί στο σύνολο. Το 
6165 θα μεταβεί αυτόματα 
στην επόμενη ονομαστική αξία 
χαρτονομίσματος.
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Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα. 
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ Remove ..-.. pcs”. Αφαιρέστε 
όσα χαρτονομίσματα προτείνονται μέχρι το 6165 να μπορέσει να 
προσδιορίσει την ποσότητα των χαρτονομισμάτων. Συνεχίστε να 
προσθέτετε περισσότερα χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα σε 
μικρές δόσεις. 

Εντοπίστηκε παράλογο βάρος: το 6165 δεν μπορεί να προσδιορίσει 
τη σωστή ποσότητα χαρτονομισμάτων στην πλατφόρμα. Στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Remove Some" . Αφαιρέστε μερικά 
χαρτονομίσματα (έως 5 χαρτονομίσματα τη φορά) έως ότου το 6165 
μπορέσει να προσδιορίσει την ποσότητα των χαρτονομισμάτων. 
Συνεχίστε να προσθέτετε περισσότερα χαρτονομίσματα στην 
πλατφόρμα σε μικρές δόσεις. 

1. Πάρα πολλά χαρτονομίσματα στην πλατφόρμα

2. Εντοπίστηκε παράλογο βάρος
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Εάν η διαφορά βάρους μεταξύ μιας παλιάς και μιας νέας έκδοσης 
ενός χαρτονομίσματος είναι εντός ενός συγκεκριμένου ορίου, οι 
εκδόσεις μπορούν να καταμετρηθούν μαζί. Δεν χρειάζεται να τα 
ταξινομήσετε πρώτα. Ωστόσο, έχετε υπόψη τα εξής:

5.3. Καταμέτρηση παλιών και νέων εκδόσεων της ίδιας 
ονομαστικής αξίας

Έως 10
Χαρτονομίσματα

Η πρώτη στοίβα μικτών 
χαρτονομισμάτων (παλιά 
και νέα έκδοση μαζί) που 
τοποθετείται στην πλατφόρμα 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 
χαρτονομίσματα.

Οι ακόλουθες στοίβες δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν τα 15 
χαρτονομίσματα.

Έως 15
Χαρτονομίσματα
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Η έκδοση 1 είναι η παλιά έκδοση Η έκδοση 2 είναι η νέα έκδοση

Εάν η διαφορά βάρους μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων δεν 
είναι εντός του ορίου, το Safescan 6165 μπορεί να σας ζητήσει να 
τις μετρήσετε ξεχωριστά. 

Οι εκδόσεις εμφανίζονται στην οθόνη.

Να τοποθετείτε μόνο πλήρη ρολά κερμάτων στην πλατφόρμα 
χρημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το ρολό κερμάτων περιέχει τη σωστή 
ποσότητα κερμάτων και ότι όλα αυτά τα κέρματα προέρχονται από 
την ίδια ονομαστική αξία και νόμισμα.

Τα βάρη των ρολών κερμάτων για EUR , GBP και USD είναι προ-
βαθμονομημένα στη συσκευή. Τα βάρη κυλίνδρων κερμάτων για 
άλλα νομίσματα μπορούν να βαθμονομηθούν χειροκίνητα. Δείτε το 
κεφάλαιο 4.2.6. για οδηγίες βαθμονόμησης των ρολών κερμάτων.

Κάθε φορά που κυκλοφορεί μια νέα έκδοση ή ονομαστική αξία 
ενός προεγκατεστημένου νομίσματος, μπορείτε να ενημερώσετε το 
Safescan 6165 δωρεάν κατεβάζοντας μια ενημέρωση νομίσματος 
από το www.safescan.com.

5.4. Καταμέτρηση ρολών κερμάτων
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Η αυτόματη αναγνώριση 
ρολού κερμάτων θα ξεκινήσει 
αμέσως μετά την καταμέτρηση 
των μεμονωμένων 
χαρτονομισμάτων. Στην οθόνη 
εμφανίζεται το εικονίδιο " 
AUTO " .

5.4.1. Καταμέτρηση ρολών/σακουλών κερμάτων με 
αυτόματη αναγνώριση ρολών κερμάτων " AUTO "

Τοποθετήστε ένα πλήρες ρολό 
κερμάτων του επιλεγμένου 
νομίσματος στην πλατφόρμα 
χρημάτων. 

Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται 
μετά την επιβεβαίωση του 
ρολού κερμάτων. 
Η ποσότητα, η αξία και 
η ονομαστική αξία του ρολού 
θα εμφανιστούν σύντομα (2 
δευτερόλεπτα). Μετά από 
αυτό, θα εμφανιστεί η συνολική 
ποσότητα και αξία των ρολών 
κερμάτων.

1 Ρολό
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Προσθέστε άλλο ένα ρολό 
κερμάτων στην πλατφόρμα 
και περιμένετε το ηχητικό 
σήμα επιβεβαίωσης πριν 
προσθέσετε το επόμενο ρολό 
κερμάτων. Επαναλάβετε αυτή 
τη διαδικασία προσθέτοντας 
ένα-ένα τα ρολά κερμάτων 
μέχρι όλα τα ρολά κερμάτων να 
μπουν στην πλατφόρμα και να 
καταμετρηθούν. 

Αφαιρέστε όλα τα ρολά 
κερμάτων από την πλατφόρμα 
χρημάτων. Το αποτέλεσμα της 
καταμέτρησης θα προστεθεί 
στο σύνολο. 

+ 1 Ρολό
+ 1 Ρολό
+ 1 Ρολό



Περισσότερες πληροφορίες, άρθρα, σεμινάρια και βίντεο support.safescan.com 17

Ελληνικά

1. Η συσκευή έχει εντοπίσει 
ένα πακέτο ονομαστικής αξίας 
με κοινό βάρος. Εμφανίζεται το 
μήνυμα ''SELECT'' (ΕΠΙΛΟΓΗ) 
και τα βέλη αναβοσβήνουν. 

Ορισμένα νομίσματα έχουν πακέτα κερμάτων που έχουν 
διαφορετική ονομαστική αξία αλλά παρόμοιο βάρος. Όταν εντοπιστεί 
ένα τέτοιο πακέτο, το Safescan 6165 θα σας δώσει την ευκαιρία 
να επιλέξετε τη σωστή ονομαστική αξία. Δείτε ένα παράδειγμα 
παρακάτω για τη διαδικασία αυτής της λειτουργίας.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 
(  ) για να επιλέξετε την 
ονομαστική αξία του ρολού/
σακούλας κερμάτων που έχει 
τοποθετηθεί στην πλατφόρμα. 

5.4.2. Καταμέτρηση ρολών / σακουλών κερμάτων 
παρόμοιου βάρους

3. Πατήστε "OK" για να 
επιβεβαιώσετε την ονομαστική 
αξία του ρολού/σακούλας 
κερμάτων. Η συσκευή θα 
προσθέσει τα αποτελέσματα 
της καταμέτρησης στο σύνολο. 

4. Μετά από 2 δευτερόλεπτα, 
η ένδειξη ονομαστικής αξίας 
εξαφανίζεται. Η συσκευή 
είναι έτοιμη να παραλάβει 
ένα επόμενο ρολό/σακούλα 
κερμάτων.
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Για να μετρήσετε ρολά 
κερμάτων κατά ονομαστική 
αξία, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα (  ) για να 
επιλέξετε ρολά κερμάτων 
«AUTO». Πατήστε "OK" .

Τοποθετήστε ένα πλήρες ρολό 
κερμάτων της επιλεγμένης 
ονομαστικής αξίας στην 
πλατφόρμα χρημάτων. 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  
(  ) για να επιλέξετε την 
πρώτη διαθέσιμη ονομαστική 
αξία ρολού κερμάτων.

Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται 
μετά την επιβεβαίωση του 
ρολού κερμάτων. Εμφανίζεται 
η ποσότητα, η αξία και η 
ονομαστική αξία του ρολού.

5.4.3. Καταμέτρηση ρολών/σακουλών κερμάτων κατά 
ονομαστική αξία

1 Ρολό
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Προσθέστε άλλο ένα ρολό 
κερμάτων της επιλεγμένης 
ονομαστικής αξίας στην 
πλατφόρμα και περιμένετε 
να ακουστεί το ηχητικό 
σήμα επιβεβαίωσης πριν 
προσθέσετε το επόμενο ρολό 
κερμάτων. Επαναλάβετε αυτή 
τη διαδικασία προσθέτοντας 
ένα-ένα τα ρολά κερμάτων 
μέχρι όλα τα ρολά κερμάτων 
της συγκεκριμένης 
νομισματικής αξίας να μπουν 
στην πλατφόρμα και να 
καταμετρηθούν. 

Αφαιρέστε όλα τα ρολά 
κερμάτων από την πλατφόρμα 
χρημάτων. Το αποτέλεσμα της 
καταμέτρησης θα προστεθεί 
στο σύνολο. Η συσκευή 
θα μεταβεί αυτόματα στην 
επόμενη ονομαστική αξία 
ρολού κερμάτων.

+ 1 Ρολό
+ 1 Ρολό
+ 1 Ρολό
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5.5. Τερματισμός καταμέτρησης

Προβολή τρεχόντων αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Διαγραφή / Διόρθωση αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Για να δείτε τα αποτελέσματα καταμέτρησης των ρολών κερμάτων, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ) για να επιλέξετε ρολά κερμάτων 
«AUTO» και πατήστε «OK» για να δείτε τα ξεχωριστά αποτελέσματα 
των ρολών κερμάτων.

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας καταμέτρησης, μπορείτε 
να διαγράψετε ή να προσθέσετε αποτελέσματα καταμέτρησης σε 
στοιχείο καταμέτρησης. Απλώς μεταβείτε στο στοιχείο που πρέπει 
να αλλάξει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (  ). Από αυτό το σημείο 
μπορείτε:
- Να πατήσετε το "CE" για να διαγράψετε τα αποτελέσματα 

καταμέτρησης του επιλεγμένου στοιχείου καταμέτρησης. Όταν 
θέλετε να διαγράψετε ολόκληρη την καταμέτρηση, ξεκινήστε νέα 
καταμέτρηση όπως περιγράφεται στα στοιχεία του ΜΕΝΟΎ.

- Να προσθέσετε περισσότερα από τα επιλεγμένα στοιχεία 
καταμέτρησης για να ολοκληρώσετε την καταμέτρηση.

Εκτύπωση αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Όταν ολοκληρώσετε την καταμέτρηση, μπορείτε να εκτυπώσετε τα 
αποτελέσματα στον προαιρετικό εκτυπωτή Safescan TP-230, όπως 
περιγράφεται στα στοιχεία του ΜΕΝΟΎ.
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Έναρξη νέας καταμέτρησης

Για να ξεκινήσετε νέα καταμέτρηση, πατήστε "MENU" . Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “NEW COUNT”. Πατήστε “OK” για 
επιβεβαίωση. 

Εξαγωγή αποτελεσμάτων καταμέτρησης στο Safescan 
MCS
Εκτελέστε το Λογισμικό Καταμέτρησης Χρημάτων στον 
υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο εικονίδιο Count Data για να 
πραγματοποιήσετε λήψη των δεδομένων καταμέτρησης από το 
6165 στο λογισμικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήστη του Safescan Money Counting Software, το οποίο 
βρίσκεται στη διεύθυνση 
www.safescan.com
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Τα 2 βέλη που αναβοσβήνουν 
υποδεικνύουν ότι μπορείτε 
να πλοηγηθείτε μεταξύ των 
διαθέσιμων στοιχείων μενού

Τα 2 βέλη που αναβοσβήνουν 
υποδεικνύουν ότι πρέπει να 
επιλέξετε έναν αριθμό.

Μια επιλογή μπορεί να 
επιβεβαιωθεί πατώντας το 
πλήκτρο "OK" . Για να πάτε 1 
βήμα πίσω στο μενού, πατήστε 
το πλήκτρο "OK" . 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία του Safescan 6165, 
καθώς και τη δομή μενού της συσκευής. 

Όταν απαιτείται συγκεκριμένη ενέργεια ή όταν είναι δυνατές 
πολλές επιλογές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση 
τα πλήκτρα (  ). Όταν είναι δυνατή η πλοήγηση ή όταν πρέπει 
να γίνει μια επιλογή στο μενού, η οθόνη θα εμφανίσει 2 βέλη που 
αναβοσβήνουν. Για παράδειγμα:

6. Μενού και λειτουργία συσκευής

6.1. Γενική λειτουργία
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Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού της συσκευής πατώντας 
το πλήκτρο «MENU». Για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία, 
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ). Για να εισαγάγετε επιλογή, 
πατήστε "OK". Η δομή του μενού έχει ως εξής:

6.2. Δομή μενού

Βλέπε 6.2.1 Βλέπε 6.2.2 Βλέπε 6.2.3

Βλέπε 6.2.4

Βλέπε 6.2.5

Βλέπε 6.2.6Βλέπε 6.2.7Βλέπε 6.2.8

Βλέπε 6.2.9
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Όταν θέλετε να ξεκινήσετε 
νέα καταμέτρηση και να 
διαγράψετε όλα τα υπάρχοντα 
αποτελέσματα, πατήστε "OK" 
όταν στην οθόνη εμφανίζεται η 
ένδειξη "NEW COUNT". 

Το κείμενο θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει. 
Πατήστε "OK" και πάλι για 
επιβεβαίωση. 

Το μηχάνημα θα επιστρέψει 
στην οθόνη καταμέτρησης, η 
οποία έχει μηδενιστεί πλήρως.  

6.2.1. Νέα καταμέτρηση
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6.2.2. Τράπεζα

Μπορείτε να επιλέξετε 
από τα προκαθορισμένα 
τραπεζικά ποσά 
χρησιμοποιώντας τα (  ).                                   
Πατήστε “OK” για 
επιβεβαίωση. 

Η οθόνη καταμέτρησης θα 
εμφανίσει το καθορισμένο 
ποσό ως αρνητικό αποτέλεσμα 
έναρξης. 

Για να εισαγάγετε μεγαλύτερα 
τραπεζικά ποσά, πατήστε 
παρατεταμένα τα πλήκτρα 
(  ), το ποσό θα αυξηθεί 
αυτόματα. Πατήστε “OK” για 
επιβεβαίωση. 

Ή
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6.2.3. Εκτύπωση

Το μηχάνημα θα επιστρέψει 
στην οθόνη καταμέτρησης.

Όταν συνδέσετε εκτυπωτή 
Safescan TP-230*, μπορείτε να 
εκτυπώσετε τα αποτελέσματά 
σας πατώντας "OK" . 

Στην οθόνη θα εμφανίζεται 
η ένδειξη “PRINTING”, όσο 
πραγματοποιείται η εκτύπωση.
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6.2.4. Ζυγός

Η οθόνη θα αλλάξει τώρα σε 
λειτουργία ζύγισης. 

Τώρα μπορείτε να ζυγίζετε 
αντικείμενα με ακρίβεια 0,05 
γραμμαρίων.

Για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ζύγισης, πατήστε 
"OK" .

Μπορείτε να πάρετε απόβαρο στη ζυγαριά πατώντας "OK" αφού 
έχει τοποθετηθεί το προεπιλεγμένο στοιχείο, π.χ. ένα κύπελλο. 
Ένα '*' θα εμφανιστεί στην οθόνη και η τιμή θα αλλάξει ξανά στο 
μηδέν. Μόλις αφαιρεθεί το προεπιλεγμένο στοιχείο, το βάρος του θα 
εμφανίζεται ως αρνητική τιμή.
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Αφού πατήσετε το "OK" , 
το μηχάνημα θα επιστρέψει 
στην οθόνη καταμέτρησης, 
εμφανίζοντας το επιλεγμένο 
νόμισμα.

Όταν θέλετε να αλλάξετε 
το νόμισμα, πατήστε "OK" 
όταν εμφανιστεί η οθόνη 
"CURRENCY" . 

Το ενεργό νόμισμα 
εμφανίζεται τώρα, με 2 
βέλη που αναβοσβήνουν. 
Χρησιμοποιήστε τα (  ) για 
να πλοηγηθείτε στο επιθυμητό 
νόμισμα. 

6.2.5. Νόμισμα
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Παράδειγμα: Για ρολά 
κερμάτων. Μεταβείτε στην 
επιθυμητή ονομαστική αξία 
με τα (  ) και επιβεβαιώστε 
πατώντας "OK".

Τώρα τοποθετήστε 5 
άδεια ρολά κερμάτων στην 
πλατφόρμα.

Το Safescan 6165 μπορεί 
επίσης να μετρήσει ρολά/
σακούλες κερμάτων, δεσμίδες 
χαρτονομισμάτων και ένα 
δεύτερο κύπελλο κερμάτων. 
Αυτά πρέπει πρώτα να 
βαθμονομηθούν στο 6165. 
Για να μπείτε στη λειτουργία 
βαθμονόμησης, πατήστε 

"OK" όταν εμφανίζεται η οθόνη ”CURRENCY” . Όταν μπείτε στη 
λειτουργία βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ) για 
πλοήγηση στην επιθυμητή ονομαστική αξία. Εάν θέλετε να μεταβείτε 
στο επόμενο στοιχείο βαθμονόμησης, πατήστε "OK" . Η σειρά είναι 
Ρολά Κερμάτων - Δεσμίδες Χαρτονομισμάτων - Κύπελλο Κερμάτων.

Η διαδικασία βαθμονόμησης για κάθε πακέτο (ρολά/σακούλες 
κερμάτων ή δεσμίδες χαρτονομισμάτων) είναι η ίδια και έχει ως εξής:

Βαθμονόμηση για ρολά/σακούλες κερμάτων και δεσμίδες 
χαρτονομισμάτων

6.2.6. Βαθμονόμηση για ρολά/σακούλες κερμάτων, 
δεσμίδες χαρτονομισμάτων, δεύτερο κύπελλο 
κερμάτων
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Το μηχάνημα θα σας ζητήσει 
τώρα να επιβεβαιώσετε. 
Πατήστε "OK" για 
επιβεβαίωση. 

Το μενού βαθμονόμησης θα μετακινηθεί τώρα στην επόμενη 
ονομαστική αξία. Επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας την 
επιθυμητή ονομαστική αξία όπως φαίνεται παραπάνω ή τερματίστε 
τη λειτουργία βαθμονόμησης πατώντας "OK" . Εάν θέλετε να 
μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο βαθμονόμησης, χρησιμοποιήστε το 
πλήκτρο "OK" .

Αφαιρέστε τα ρολά κερμάτων 
για να μεταβείτε στο επόμενο 
βήμα βαθμονόμησης.

Επιλέξτε τον αριθμό των 
κερμάτων που θα περιέχουν 
τα ρολά χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα (  ) και πατήστε 
"OK" .

Πατήστε "OK" για 
αποθήκευση. Το ρολό έχει 
πλέον βαθμονομηθεί και έχει 
αποθηκευτεί στο μηχάνημα. 
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Βαθμονόμηση δεύτερου κυπέλλου κερμάτων

Το Safescan 6165 έχει διαμορφωθεί για να μετράει με τυπικά 
κύπελλα κερμάτων των 33,5 γρ. Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές 
συρταριών ταμείου μπορεί να έχουν κύπελλα κερμάτων με 
διαφορετικό βάρος. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Safescan 6165 
ώστε να μετράει χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο κύπελλο κερμάτων.

Το μηχάνημα θα δείξει ότι 
το βάρος του κυπέλλου έχει 
υποστεί επεξεργασία.  

Όταν πατήσετε το "OK" , θα 
σας ζητηθεί να τοποθετήσετε 
το κύπελλο.

2x

Πατήστε “OK” για 
επιβεβαίωση.

Το κύπελλο έχει πλέον 
βαθμονομηθεί.
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Πατήστε "OK" για επιστροφή 
στην οθόνη καταμέτρησης.

Από εδώ και στο εξής, μόλις ξεκινάτε το Safescan 6165, θα 
σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ποιο κύπελλο πρέπει να οριστεί 
ως προτίμηση: το κύπελλο που συνοδεύει τη συσκευή ως 
προεπιλογή (CUP 1) ή το κύπελλο που βαθμονομήθηκε (CUP 2). 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ) για να επιλέξετε το κύπελλο 
που θέλετε να ορίσετε ως προτιμώμενο.  Η επιλογή θα αποθηκευτεί 
αυτόματα.
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Όταν εμφανίζεται η οθόνη "SET DEVICE" , μπορείτε να αλλάξετε 
διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής. Πατήστε "OK" για να εισέλθετε 
σε αυτό το στοιχείο μενού.  Όταν βρεθείτε στη λειτουργία "SET 
DEVICE" , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (  ) για πλοήγηση στα 
υποστοιχεία.

6.2.7. Ρύθμιση συσκευής

Ύπομενού - δομή

Βλέπε 6.2.7 - Α

Βλέπε 6.2.7 - Ε

Βλέπε 6.2.7 - B

Βλέπε 6.2.7 - Δ

Βλέπε 6.2.7 - Γ

Βλέπε 6.2.7 - Γ
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Πατήστε "OK" για να 
ξεκινήσετε τη διαδικασία 
ρύθμισης "TIME-DATE".

Επιλέξτε μεταξύ 12ωρης 
και 24ωρης μορφής 
χρησιμοποιώντας τα (  )  
και πατήστε "OK" για 
επιβεβαίωση.

Επιλέξτε μεταξύ AM (ΠΜ) και 
PM (ΜΜ) χρησιμοποιώντας τα 
(  ) και πατήστε "OK" για 
επιβεβαίωση.

Οι ΩΡΕΣ τώρα αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν. Πατήστε μία 
φορά (  ) για να ανεβείτε 
ή να κατεβείτε 1 ώρα ή 
πατήστε παρατεταμένα για να 
διατρέξετε τις ώρες. Πατήστε 
“OK” για επιβεβαίωση. 

A. Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
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Θα εμφανιστεί μια σύντομη 
προεπισκόπηση της 
καθορισμένης ώρας και 
ημερομηνίας. Στη συνέχεια, το 
6165 επιστρέφει στο υπομενού.  

Τα ΛΕΠΤΑ τώρα αρχίζουν να 
αναβοσβήνουν. Πατήστε μία 
φορά (  ) για να ανεβείτε ή 
να κατεβείτε 1 λεπτό ή πατήστε 
παρατεταμένα για να διατρέξετε 
τα λεπτά. Πατήστε “OK” για 
επιβεβαίωση. 

Περιηγηθείτε στις μορφές 
ημερομηνίας χρησιμοποιώντας 
τα (  ). Πατήστε "OK" για να 
επιβεβαιώσετε την επιθυμητή 
μορφή. Τώρα ορίστε το έτος, 
τον μήνα και την ημέρα με τον 
ίδιο τρόπο. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ορίσετε την επιλογή επαναφοράς 
Προεπιλογή ‘ALL CAL’, όλες οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, 
όπως τα βαθμονομημένα στοιχεία, θα διαγραφούν και όλες οι 
βασικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την επανεκκίνηση.

Πατήστε "OK" για να 
ξεκινήσει η επαναφορά του 
μηχανήματος.  Εάν θέλετε 
να ξεκινήσετε εκ νέου με το 
Safescan 6165, μπορείτε να 
επαναφέρετε τη συσκευή στις 
προεπιλεγμένες εργοστασιακές 
της ρυθμίσεις. Προεπιλογή: 

Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διατηρώντας 
παράλληλα τις βαθμονομήσεις του χρήστη για τα πακέτα κερμάτων. 
Προεπιλογή ‘All Cal’: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των βαθμονομήσεων του χρήστη για τα 
πακέτα κερμάτων.

Πατήστε "OK" για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ενημέρωσης 
υλικολογισμικού. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού (όπου υπάρχουν) 
είναι διαθέσιμες μέσω του www.safescan.com. 
Κατεβάστε το πακέτο ενημέρωσης υλικολογισμικού και ακολουθήστε 
τις οδηγίες που περιλαμβάνονται για να ενημερώσετε το 6165.

B. Επιστροφή στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή 
ρύθμιση

Γ. Ενημέρωση υλικολογισμικού
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Εάν λόγω υπερφόρτωσης ή 
χτυπήματος στην πλατφόρμα 
χρημάτων, η λειτουργία της 
δυναμοκυψέλης του 6165 
(στοιχείο ζύγισης) υποστεί 
βλάβη. Στη συνέχεια, με 
επαναβαθμονόμηση της 
δυναμοκυψέλης ενδεχομένως 
να αποκατασταθεί η λειτουργία.

1. Πατήστε "OK" για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναβαθμονόμησης.
2. Η συσκευή θα ξεκινήσει τη 'λήψη απόβαρου' και στη συνέχεια 

θα ζητήσει να τοποθετηθεί  βάρος 500 γραμμαρίων* στην 
πλατφόρμα. 

3. Μετά την τοποθέτηση του βάρους των 500 γραμμαρίων η 
συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία βαθμονόμησης. 
Στην οθόνη το κείμενο: “Sampling” (Δειγματοληψία) αναβοσβήνει. 

4.  Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή θα εμφανίσει την 
ένδειξη: Finished (Ολοκλήρωση). Αφαιρέστε το βάρος από την 
πλατφόρμα χρημάτων. Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. 

* Μπορείτε να αγοράσετε βάρος βαθμονόμησης 500 γραμμαρίων 
στο www.safescan.com. Εάν δεν μπορείτε να το βρείτε στον 
ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας. 

Επιλέξτε την περιοχή όπου θα 
χρησιμοποιείτε το Safescan 
6165. Χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα (  ) για εναλλαγή 
μεταξύ "EUROPE", "UK", 
"USA", “S-E ASIA” και 
“AUSTRALIA”. Πατήστε “OK” 
για επιβεβαίωση. 

Δ. Ρύθμιση περιοχής

E. Επαναβαθμονόμηση δυναμοκυψέλης
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Για να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία, πατήστε "OK" όταν 
εμφανίζεται η οθόνη AUTO 
ADD . 

Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF 
χρησιμοποιώντας τα (  )  
και πατήστε "OK" για 
επιβεβαίωση.

Το μηχάνημα θα επιστρέψει 
στην οθόνη καταμέτρησης.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO ADD , το ποσό 
μιας καταμετρημένης ονομαστικής αξίας προστίθεται αυτόματα 
στο συνολικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης μόλις αφαιρεθούν 
τα στοιχεία από την πλατφόρμα. Όταν αυτή η λειτουργία είναι 
απενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε "OK" για να προσθέσετε 
το ποσό στο σύνολο. Από προεπιλογή, η ρύθμιση AUTO ADD είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ON).

6.2.8. Auto ADD (Αυτόματη ΠΡΟΣΘΕΣΗ)
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Επιλέξτε μεταξύ ON και OFF 
χρησιμοποιώντας τα  
(  ) και πατήστε "OK" για 
επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία, πατήστε "OK" όταν 
εμφανιστεί η οθόνη AUTO 
NEXT. 

Το μηχάνημα θα επιστρέψει 
στην οθόνη καταμέτρησης.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO NEXT, το μηχάνημα 
μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη ονομαστική αξία μόλις 
αφαιρεθούν τα αντικείμενα από την πλατφόρμα. Όταν αυτή η 
λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
τα (  ) για να μεταβείτε στην επόμενη ονομαστική αξία. Από 
προεπιλογή, η ρύθμιση Auto Next είναι ενεργοποιημένη (ON).

6.2.9. Auto NEXT (Αυτόματα ΕΠΟΜΕΝΗ)
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Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη λειτουργία του Safescan 6165, 
καθώς και τη δομή μενού της συσκευής. 

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή

SUSPECT - CHECK ITEM
Λανθασμένος αριθμός 
κερμάτων που εντοπίστηκε σε 
ρολό κερμάτων / λανθασμένος 
αριθμός χαρτονομισμάτων 
που εντοπίστηκε σε δεσμίδα 
χαρτονομισμάτων. 

Λύση:
Ελέγξτε το ρολό κερμάτων / 
δεσμίδα χαρτονομισμάτων 
για τυχόν κέρματα / 
χαρτονομίσματα που λείπουν 
ή περισσεύουν. Διορθώστε 
το και μετρήστε ξανά. Λόγω 
της υψηλής ανοχής βάρους 
των χαρτονομισμάτων, το 
6165 δεν είναι σε θέση να 
ανιχνεύσει λειψές δεσμίδες 
χαρτονομισμάτων.

REMOVE ALL
Υπάρχουν ακόμα αντικείμενα 
στην πλατφόρμα μετά το 
πάτημα του "OK" - ή η 
πλατφόρμα χρημάτων δεν 
ήταν άδεια κατά τη λήψη του 
απόβαρου.
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Λύση:
Αφαιρέστε από την πλατφόρμα 
όλα τα στοιχεία πριν πατήσετε 
"OK" ή εισαγάγετε νέα εντολή. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα στην πλατφόρμα 
όσο το 6165 λαμβάνει 
απόβαρο.

Η μετρημένη ποσότητα δεν 
είναι σωστή.
Ελέγξτε εάν το κύπελλο 
κερμάτων ήταν ήδη 
τοποθετημένο στη συσκευή 
κατά την εκκίνηση. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το βάρος του 
κυπέλλου υπολογίζεται στο 
απόβαρο αυτόματα, κάτι που 
θα προκαλέσει λανθασμένη 
καταμέτρηση (ισχύει μόνο 
για κέρματα). Ελέγξτε εάν η 
πλατφόρμα χρημάτων έχει 
αφαιρεθεί και τοποθετηθεί κατά 
την καταμέτρηση

Λύση:
- Αφαιρέστε το κύπελλο 

από την πλατφόρμα και 
τοποθετήστε το στην 
πλατφόρμα ξανά ή 
επανεκκινήστε τη συσκευή. 
Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο 
δεν είναι στην πλατφόρμα 
όταν θέτετε σε λειτουργία το 
6165.

- Ποτέ μην μετακινείτε/
αφαιρείτε την πλατφόρμα 
χρημάτων κατά την 
καταμέτρηση

Η μετρημένη ποσότητα δεν 
είναι σωστή

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή
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OVERLOAD
Έχει τοποθετηθεί πολύ μεγάλο 
βάρος στην πλατφόρμα 
χρημάτων

Λύση:
Αφαιρέστε όλο το βάρος 
από την πλατφόρμα. Εάν το 
μήνυμα εξαφανιστεί: συνεχίστε 
να χρησιμοποιείτε το 6165 
κανονικά. Εάν το μήνυμα 
παραμένει: απενεργοποιήστε 
το 6165 και ενεργοποιήστε 
το ξανά. Εάν το μήνυμα 
εμφανίζεται συχνά ή δεν 
σβήνει, επικοινωνήστε με την 
ομάδα επιτυχίας πελατών της 
Safescan.

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή
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Remove .. - ..  PCS
Το βάρος στο ζυγό είναι 
πολύ υψηλό για το 6165 και 
δεν μπορεί να καθορίσει την 
ακριβή ποσότητα κερμάτων ή 
χαρτονομισμάτων. 

Λύση:
Αφαιρέστε από την 
πλατφόρμα χρημάτων όσα 
νομίσματα ή χαρτονομίσματα 
υποδεικνύονται, έως ότου 
το 6165 μπορέσει να 
προσδιορίσει τον αριθμό. 
Συνεχίστε την καταμέτρηση. 
Τα χαρτονομίσματα πρέπει 
πάντα να τοποθετούνται στην 
πλατφόρμα σε στοίβες έως 25 
τμχ η μία. 
Η καταμέτρηση 2 εκδόσεων της 
ίδιας ονομαστικής αξίας είναι 
δυνατή όταν:

Η πρώτη στοίβα 
χαρτονομισμάτων στην 
πλατφόρμα χρημάτων δεν 
υπερβαίνει τα 10 τμχ.

Οι επόμενες στοίβες 
χαρτονομισμάτων δεν 
υπερβαίνουν τα 15 τμχ.

Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή
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Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή
REMOVE SOME 
Ισχύει μόνο για καταμέτρηση 
χαρτονομισμάτων. Το βάρος 
στο ζυγό είναι παράλογο και 
προκαλείται από την ανοχή 
βάρους του χαρτονομίσματος 
- το 6165 δεν μπορεί να 
προσδιορίσει την ακριβή 
ποσότητα χαρτονομισμάτων 
στην πλατφόρμα. 

Λύση: 
Αφαιρέστε μια μικρή ποσότητα 
χαρτονομισμάτων μέχρι 
το 6165 να μπορέσει να 
προσδιορίσει τον αριθμό. 
Συνεχίστε την καταμέτρηση. 
Τα χαρτονομίσματα πρέπει 
πάντα να τοποθετούνται στην 
πλατφόρμα σε στοίβες έως 
25 τμχ η μία. Η καταμέτρηση 
2 εκδόσεων της ίδιας 
ονομαστικής αξίας είναι δυνατή 
όταν:

Η πρώτη στοίβα 
χαρτονομισμάτων στην 
πλατφόρμα χρημάτων δεν 
υπερβαίνει τα 10 τμχ.

Οι επόμενες στοίβες 
χαρτονομισμάτων δεν 
υπερβαίνουν τα 15 τμχ.
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Μήνυμα σφάλματος Περιγραφή
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Η ισχύς της μπαταρίας είναι 
μικρότερη από 5%. 

Λύση: 
Συνδέστε το τροφοδοτικό 
για να επαναφορτίσετε την 
μπαταρία. Αυτό το μήνυμα 
μπορεί να εμφανιστεί μόνο 
όταν έχει τοποθετηθεί η 
μπαταρία Safescan LB-205.

DEFECT
Η δυναμοκυψέλη είναι 
ελαττωματική, δεν είναι δυνατή 
η ζύγιση / καταμέτρηση.

Λύση:
Επικοινωνήστε με την ομάδα 
επιτυχίας πελατών της 
Safescan
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1. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
2. Αφαιρέστε την πλατφόρμα χρημάτων από τον ζυγό.
3. Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα και ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας 

(βλ κεφάλαιο 3.1).
4. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας, συνδέστε το 

καλώδιο και κλείστε το καπάκι.
5. Τοποθετήστε την πλατφόρμα χρημάτων στον ζυγό.
6. Συνδέστε το τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία.

Η συσκευή τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία:
- Η πλήρης μπαταρία είναι ενεργοποιημένη ->  

Η ισχύς της μπαταρίας είναι 100%

- Η μισή ένδειξη μπαταρίας έχει γεμίσει* ->  
Η ισχύς της μπαταρίας είναι άνω του 50%

- Η μισή μπαταρία αναβοσβήνει συνεχώς ->  
Η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 20% 

- Η ένδειξη άδειας μπαταρίας αναβοσβήνει* ->  
Η μπαταρία είναι άδεια (ισχύς μπαταρίας κάτω 
από 5%) Στην οθόνη το μήνυμα Battery Low θα 
αναβοσβήνει, συνδέστε το τροφοδοτικό για να 
επαναφορτίσετε την μπαταρία.

- Κατά την εκκίνηση: Τα εσωτερικά τμήματα αναβοσβήνουν για 5 
δευτερόλεπτα -> Η μπαταρία φορτίζει.

- Κατά την εκκίνηση: Όλα τα τμήματα αναβοσβήνουν για 5 
δευτερόλεπτα μετά από αυτό το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει 
αναμμένο -> Η μπαταρία είναι 100% φορτισμένη.

8. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (προαιρετικό αξεσουάρ) 

8.1. Τοποθέτηση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 
Safescan LB-205 

8.2. Ένδειξη κατάστασης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις 
συσκευών και νομισμάτων, δείτε το www.safescan.com για 
λεπτομέρειες.

Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού φορτώνονται στη συσκευή μέσω 
της επιλογής Update FW στο μενού, βλ. 6.2.7 - Γ.
Οι ενημερώσεις του πίνακα βαρών γίνονται μέσω του δωρεάν 
εργαλείου λογισμικού ενημέρωσης νομισμάτων. Αυτό το λογισμικό 
θα ελέγξει αυτόματα για ενημερώσεις υλικολογισμικού και θα 
φορτώσει το πιο πρόσφατο αρχείο πίνακα βαρών στο 6165 σας.

Οδηγίες ενημέρωσης μπορείτε να βρείτε στο πακέτο ενημέρωσης, 
το οποίο μπορείτε να λάβετε από τη διεύθυνση  
www.safescan.com. 

Σημείωση: η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί 
μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης - αυτό είναι σύνηθες όταν 
χρησιμοποιούνται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

9. Ενημερώσεις 
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Safescan 6165

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αν δεν τηρούνται αυτά τα μέτρα 
προφύλαξης, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, σοβαρή 
σωματική βλάβη όπως έγκαυμα, ηλεκτροπληξία και κίνδυνος 
πυρκαγιάς.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο τροφοδοτικό/καλώδιο 
τροφοδοσίας.

- Χρησιμοποιείτε πάντα και μόνο το παρεχόμενο 
τροφοδοτικό.

- 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.

- Ποτέ μην αγγίζετε και μην (απο)συνδέετε το τροφοδοτικό 
με βρεγμένα χέρια.

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, εάν 
θέλετε να τη μετακινήσετε σε άλλη θέση.

- Πάντα να κρατάτε το φις όταν αποσυνδέετε τη συσκευή 
από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

- Μην χύνετε ποτέ υγρά ή χημικά απορρυπαντικά 
(καθαριστικά) στη συσκευή. 

- Εάν χυθεί υγρό στη συσκευή, αποσυνδέετε πάντα τη 
συσκευή από την πρίζα, αφαιρείτε την μπαταρία (εφόσον 
έχει τοποθετηθεί) και επικοινωνείτε με τη Safescan για 
βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά του προϊόντος ή του στοιχείου ζύγισης
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πέσει ξένα αντικείμενα 

(κέρματα, συνδετήρες, συρραπτικά,) μέσα στο μηχάνημα, 
επειδή μπορεί να μπλοκάρουν τα  μηχανικά μέρη ή/και το 
στοιχείο ζύγισης του μηχανήματος και να προκαλέσουν 
βλάβη ή να τα σπάσουν  με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η 
εγγύησή σας.

- Τοποθετείτε πάντα το 6165 σε επίπεδη και σταθερή 
επιφάνεια και διατηρείτε καθαρή την περιοχή γύρω από 
την πλατφόρμα χρημάτων.

13. Προφυλάξεις ασφαλείας
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- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή 
ή τυχόν δυσλειτουργίες, καθαρίζετε τη συσκευή με ένα 
στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρό ή νωπό πανί ή 
(χημικά) προϊόντα καθαρισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος δυσλειτουργίας ή βλάβης της 
συσκευής

- Όπως συμβαίνει με κάθε ζυγό ακριβείας, το αποτέλεσμα 
της ζύγισης επηρεάζεται από τη σημαντική ροή αέρα. 
Επομένως, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε 
ανεμιστήρες ψύξης, αέρα κλιματιστικά, ανοιχτά παράθυρα 
κλπ.

- Τοποθετείτε προσεκτικά τα αντικείμενα στην πλατφόρμα 
ζύγισης, μην τα πετάτε και μην τα ρίχνετε πάνω της.

- Αποφύγετε την πτώση, το χτύπημα ή το ταρακούνημα του 
6165. 

- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα που ζυγίζουν 
περισσότερο από 1,5 kg στο 6165.

- Το Safescan 6165 δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλαστά 
χρήματα. 

- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή, σε αντίθετη 
περίπτωση ακυρώνετε άμεσα η εγγύησή σας.

- Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα - ούτε καν το κύπελλο 
κερμάτων - πάνω στην πλατφόρμα χρημάτων όταν η 
συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή όταν αποθηκεύεται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους με σκόνες 
ή ακαθαρσίες, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία 
στον αισθητήρα. 

- Εάν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, για να το 
αποφύγετε πιθανή βλάβη του εξοπλισμού.

- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε μόνο την προαιρετικά διαθέσιμη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία Safescan LB-205.



Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Μπαταρία Safescan LB-205

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 
Safescan TP-230

Λογισμικό Καταμέτρησης Χρημάτων  
Safescan MCS

Σετ κυπέλλων ζύγισης για κέρματα 
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LB-205 (προαιρετικό προϊόν)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εγκαύματα, κίνδυνος πυρκαγιάς και 
δηλητηρίαση. 
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού

- Πάντα διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από φωτιά, 
θερμότητα και νερό.

- Αποφεύγετε πάντα να αγγίζετε την μπαταρία με γυμνά 
χέρια όταν έχει διαβρωθεί ή παρουσιάζει διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζημιά, διαρροή
- Πάντα να αφαιρείτε την μπαταρία από τη συσκευή 

σε περίπτωση μακροχρόνιας διακοπής χρήσης ή 
αποθήκευσης.

- Για την αποφυγή ρύπανσης, να απορρίπτετε τις μπαταρίες 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προαιρετικά αξεσουάρ



Χαρακτηριστικά  
Ζυγός καταμέτρησης χρημάτων για καταμέτρηση κερμάτων, 
χαρτονομισμάτων, δεσμίδων χαρτονομισμάτων και ρολών 
κερμάτων. 
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ζυγός ακριβείας (σημείωση: 
δεν είναι "εγκεκριμένα νόμιμη για εμπόριο").

Νομίσματα 
Εξαρτάται από την περιοχή - ανατρέξτε στη διεύθυνση www.
safescan.com για περισσότερες πληροφορίες

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 ίντσες

Οθόνη LCD 4,1 ιντσών υψηλής αντίθεσης

Διεπαφή USB-B για υπολογιστή, RJ-10 για εκτυπωτή

Απαιτήσεις ισχύος Τροφοδοτικό 12V/0,5A

Κατανάλωση ισχύος  
Έως 2,4 W σε κατάσταση λειτουργίας (χωρίς φόρτιση μπαταρίας)
Έως 6W σε κατάσταση λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της 
φόρτισης της μπαταρίας)
Έως 50 mW σε κατάσταση αναμονής/αδράνειας

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 40˚C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 ~ 55˚C

Μέγιστη ικανότητα φορτίου 1,5 kg / 3,3 lbs

Μέγιστη ακρίβεια 0,05 γρ

Καθαρό Βάρος 660 γρ. / 23 oz

Πιστοποίηση CE, FCC, RoHS

14. Προδιαγραφές



Το Safescan ® είναι σήμα κατατεθέν της Solid Control Holding B.V.
Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, με 
εκτύπωση, αντιγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Solid 
Control Holding B.V. Η Solid Control Holding B.V. διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως οποιοδήποτε επιμέρους αλλά και όλα συνολικά τα δικαιώματά της 
από ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, σχέδιο, κατασκευή, αναπαραγωγή, χρήση και πώληση. Όλες οι 
πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η Solid 
Control Holding B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον 
κατάλογο. 221


