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1. Inhoud verpakking

Klik hier om een afdrukbare versie van de hand
leiding in de geselecteerde taal te openen.
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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 geldtelweegschaal
2. Geldplatform
3. Muntbakje
4. USB PC aansluitkabel
5. Voedingsadapter (12V/0,5A, 6 Watt)
6. Startbrochure/veiligheidsvoorschriften

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

Achterzijde

Onderzijde

1. Geldplatform  
2. Muntbakje 
3. LCDdisplay
4. Bedieningstoetsen
5. Batterijvak
6. Stroomaansluiting 
7. Printeraansluiting
8. USBpoort voor aansluiting op PC 

2. Apparaat
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1. Contante waarden (munten, bankbiljetten en andere waardepa
pieren) 

2. Instellingenmenu
3. Hoeveelheid
4. Kalibratiemenu
5. Indicator batterijniveau  
6. Denominatie
7. Denominatieversie
8. Huidige waarde / waarde op platform  
9. Totale waarde
10. Actieve bank 
11. Valuta

12.  Stroom AAN / UIT
13.  Instellingenmenu openen
14.  Invoer wissen / terug 
15.  Navigatie 
16.  Selectie bevestigen / Waarde toevoegen aan totaal

3. Display en toetsen
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4. Voor de eerste keer gebruiken

4.1. Installatie

1.  Plaats het toestel op een 
vlakke ondergrond en 
plaats het geldplatform.

3.  Zet het toestel aan (  )
zonder gebruik te maken 
van het muntbakje.

2.  Sluit het toestel en de 
 voedingsadapter aan. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Regio instellen (plaats van gebruik)

1.  Zodra uw toestel is inge
schakeld, selecteert u de 
regio / locatie waar het zal 
worden gebruikt.

3.  Zodra u de juiste regio hebt 
geselecteerd, drukt u op 
“OK”.

2.  Gebruik de pijltjestoetsen  
(  ) om te schakelen 
tussen de verschillende 
 beschikbare regio's  
(EUROPA, VERENIGD 
KONINKRIJK,  VERENIGDE 
STATEN, Z-O AZIË en 
AUSTRALIË).
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4.3. Valuta selecteren

1.  Gebruik vervolgens de 
pijltjestoetsen (  ) om uw 
standaardvaluta te selec
teren en druk op “OK” om 
uw voorkeur op te slaan. 

2.  Het toestel zal nu de tel
modus activeren zodat 
u kunt gaan tellen, te 
 beginnen met de kleinste 
denominatie. 
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5. Telinstructies

5.1. Munten tellen

Opmerking: Tel één denominatie tegelijk. Voor een efficiënte 
telling dient u ervoor te zorgen dat de munten en bankbiljetten 
van tevoren gesorteerd zijn. Gebruik altijd het muntbakje bij het 
tellen van munten.

Plaats de munten in het 
bijgeleverde muntbakje.

Plaats het muntbakje op het 
platform.
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De 6165 schakelt automatisch over naar de volgende 
muntdenominatie. U kunt ook de toetsen (  ) gebruiken om 
een denominatie te kiezen. Nadat de munten met de hoogste 
waarde zijn geteld, schakelt de 6165 automatisch over op de 
bankbiljetten met de laagste waarde.

Neem het muntbakje van het 
platform. Het telresultaat wordt 
bij het totaal opgeteld, u hoort 
een pieptoon ter bevestiging.

De hoeveelheid en waarde 
van de munten worden 
weergegeven. Wanneer het 
toestel klaar is met tellen, hoort 
u een pieptoon ter bevestiging.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Bankbiljetten tellen

Plaats de bankbiljetten in 
kleine stapels (max. 25 
biljetten) op het geldplatform.

U hoort een pieptoon om te 
bevestigen dat de bankbiljetten 
zijn geteld. Het display toont 
vervolgens het totale aantal en 
de waarde van de bankbiljetten 
en telt de waarde bij het totaal 
op.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Laat de eerste stapel op het 
geldplatform liggen en voeg de 
volgende stapel van dezelfde 
denominatie toe. Ga door met 
het toevoegen van stapels 
totdat alle bankbiljetten van 
de gekozen denominatie zijn 
geteld.

Haal alle bankbiljetten tegelijk 
van het platform. U hoort een 
pieptoon om te bevestigen dat 
de bankbiljetten zijn geteld. De 
waarde ervan zal bij het totaal 
worden opgeteld. De 6165 
schakelt automatisch over 
naar de volgende denominatie 
bankbiljetten.
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Er zijn te veel bankbiljetten op het platform geplaatst. Het display 
toont "Verwijder ..-.. stuks". Verwijder zoveel bankbiljetten 
als wordt voorgesteld totdat de 6165 het aantal bankbiljetten 
heeft kunnen bepalen. Ga door met het toevoegen van meer 
bankbiljetten op het platform in kleine hoeveelheden. 

Onlogisch gewicht waargenomen: de 6165 is niet in staat het juiste 
aantal bankbiljetten op het platform te bepalen. Op het display 
verschijnt “Verwijder enkele”. Verwijder een paar bankbiljetten 
(max. 5 biljetten per keer) totdat de 6165 het aantal bankbiljetten 
heeft kunnen bepalen. Ga door met het toevoegen van meer 
bankbiljetten op het platform in kleine hoeveelheden. 

1. Te veel bankbiljetten op het platform

2. Onlogisch gewicht waargenomen
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Indien het gewichtsverschil tussen een oude en een nieuwe versie 
van een bankbiljet binnen een bepaalde limiet blijft, kunnen de 
versies samen worden geteld. Het is niet nodig om ze eerst te 
sorteren. Let op het volgende:

5.3.   Gelijktijdig tellen van oude en nieuwe versies van 
dezelfde denominatie bankbiljetten

Max 10
Bankbiljetten

De eerste stapel gemengde 
biljetten (oude en nieuwe 
versie samen) die op het 
platform wordt geplaatst, mag 
niet meer dan 10 bankbiljetten 
bevatten.

De volgende stapels mogen 
niet meer dan 15 bankbiljetten 
bevatten.

Max 15
Bankbiljetten
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Versie 1 is de oude versie Versie 2 is de nieuwe versie.

Als het gewichtsverschil tussen de verschillende versies niet binnen 
de limiet valt, kan de Safescan 6165 u vragen ze afzonderlijk te 
tellen. 

De versies worden op het display aangegeven.

Plaats alleen complete muntrollen op het geldplatform. Dit betekent 
dat de muntrol het juiste aantal munten bevat en dat deze munten 
allemaal van dezelfde denominatie en valuta zijn.

Gewichten van muntrollen voor EUR, GBP en USD zijn vooraf 
gekalibreerd op het toestel. Gewichten van muntrollen voor andere 
valuta kunnen handmatig worden gekalibreerd. Zie hoofdstuk 4.2.6. 
voor het kalibreren van muntrollen.

Wanneer een nieuwe versie of denominatie van een vooraf 
geïnstalleerde valuta wordt uitgebracht, kunt u de Safescan 6165 
gratis bijwerken door een valutaupdate te downloaden van  
www.safescan.com.

5.4. Tellen van muntrollen
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De automatische herkenning 
van de muntrollen begint 
onmiddellijk na het tellen van 
de losse bankbiljetten. In het 
scherm wordt het pictogram 
‘AUTO’ getoond.

5.4.1. Tellen van muntrollen/-zakken met automatische 
muntrolherkenning ‘AUTO’

Plaats een complete muntrol 
van de gekozen valuta op het 
geldplatform. 

Na bevestiging van de muntrol 
klinkt een piepsignaal. 
De hoeveelheid, waarde en 
denominatie van de rol wordt 
kort weergegeven (2 sec). 
Daarna worden de totale 
hoeveelheid en waarde van de 
muntrollen getoond.

1 rol
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Voeg nog een muntrol toe 
op het platform en wacht op 
de bevestigende pieptoon 
voordat u de volgende 
muntrol toevoegt. Herhaal 
dit proces door één voor één 
muntrollen toe te voegen tot 
alle muntrollen op het platform 
liggen en geteld zijn. 

Verwijder alle muntrollen 
van het geldplatform. Het 
telresultaat wordt bij het totaal 
opgeteld. 

+ 1 rol
+ 1 rol
+ 1 rol
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1. Het toestel heeft een 
denominatiepakket met 
een gemeenschappelijk 
gewicht gedetecteerd. Het 
bericht ''SELECTEREN'' 
wordt getoond en de pijlen 
knipperen. 

Sommige valuta hebben muntpakketten die verschillend zijn 
in denominatie, maar vergelijkbaar in gewicht. Wanneer een 
dergelijk pakket wordt gedetecteerd, geeft de Safescan 6165 u de 
mogelijkheid om de juiste denominatie te selecteren. Hieronder ziet 
u een voorbeeld van hoe u deze functie kunt gebruiken.

2. Gebruik de toetsen (  ) 
om de denominatie te kiezen 
van de muntrol/zak die op het 
platform is geplaatst. 

5.4.2. Tellen van muntrollen/-zakken die een vergelijkbaar 
gewicht hebben

3. Druk op “OK” om de 
denominatie van de muntrol/
zak te bevestigen. Het toestel 
zal de telresultaten bij het 
totaal optellen. 

4. Na 2 seconden verdwijnt 
de aanduiding van de 
denominatie. Het toestel 
is klaar om een volgende 
muntrol/zak te ontvangen.
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Om de muntrollen per 
denominatie te tellen, gebruikt 
u de toetsen (  ) om 
muntrollen ‘AUTO’ te kiezen. 
Druk op “OK” .

Plaats een volledige muntrol 
van de gekozen denominatie 
op het geldplatform. 

Gebruik de toets (  ) om 
de eerste beschikbare 
denominatie van de muntrol  
te selecteren.

Na bevestiging van de muntrol 
klinkt een piepsignaal. De 
hoeveelheid, waarde en 
denominatie van de rol worden 
vermeld.

5.4.3. Tellen van muntrollen/-zakken per denominatie

1 rol
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Voeg nog een muntrol van de 
gekozen denominatie toe op 
het platform en wacht op de 
bevestigingstoon voordat u  
de volgende muntrol toevoegt. 
Herhaal dit proces door één 
voor één muntrollen toe te 
voegen totdat alle muntrollen 
van deze denominatie op het 
platform liggen en geteld zijn. 

Verwijder alle muntrollen 
van het geldplatform. Het 
telresultaat wordt bij het totaal 
opgeteld. Het toestel schakelt 
automatisch over naar de 
volgende muntroldenominatie.

+ 1 rol
+ 1 rol
+ 1 rol
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5.5. Beëindigen van een telling

Actuele telresultaten afdrukken

Telresultaten wissen / corrigeren

Om de telresultaten van de muntrollen te bekijken gebruikt u de 
toetsen (  ) om muntrollen ‘AUTO’ te kiezen en drukt u op “OK” 
om de afzonderlijke resultaten van de muntrollen te bekijken.

Op elk moment tijdens een telling kunt u telresultaten wissen 
of toevoegen aan een telitem. Ga eenvoudig naar het item dat 
gewijzigd moet worden met de toetsen (  ). Vanaf dit punt kunt u:
  Op “CE” drukken om de telresultaten van het geselecteerde tel

item te wissen. Wanneer u de volledige telling wilt wissen, start u 
een nieuwe telling zoals beschreven in het MENU items.

  Meer van het geselecteerde telitem toevoegen om het tellen te 
voltooien.

Telresultaten afdrukken

Wanneer u klaar bent met tellen, kunt u de resultaten afdrukken 
op de optionele Safescan TP230 printer, zoals beschreven in het 
MENU items.
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Een nieuwe telling starten

Om een nieuwe telling te starten, druk op “MENU”. Op het display 
verschijnt “NIEUWE TELLING”. Druk op “OK” om te bevestigen.  

Telresultaten exporteren naar Safescan MCS

Start de software voor het tellen van geld op uw PC en klik op 
het pictogram Telgegevens om de telgegevens van de 6165 naar 
de software te downloaden. Raadpleeg voor meer informatie de 
gebruikershandleiding van de Safescan Money Counting Software, 
die te vinden is op www.safescan.com
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De 2 knipperende pijlen geven 
aan dat u kunt navigeren 
tussen beschikbare menu
items

De 2 knipperende pijlen geven 
aan dat u een nummer moet 
kiezen.

Een keuze kan worden 
bevestigd door op de toets 
“OK”  te drukken. Om 1 stap 
terug te gaan in het menu, 
drukt u op de toets “OK” .  

In dit hoofdstuk wordt de bediening van de Safescan 6165 
beschreven, evenals de menustructuur van het toestel. 

Wanneer een bepaalde actie vereist is of wanneer meerdere opties 
mogelijk zijn, kunnen de toetsen (  ) worden gebruikt om te 
navigeren. Wanneer navigatie mogelijk is of wanneer in het menu 
een keuze moet worden gemaakt, toont het scherm 2 knipperende 
pijlen. Bijvoorbeeld:

6. Menu en bediening van het toestel

6.1. Algemene bediening
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U kunt het menu van het toestel openen door op de toets “MENU” 
te drukken. Om door de items te navigeren, gebruikt u de toetsen  
(  ). Om een optie in te voeren, drukt u op “OK”. De structuur 
van het menu is als volgt:                

6.2. Menustructuur

Zie 6.2.1 Zie 6.2.2 Zie 6.2.3

Zie 6.2.4

Zie 6.2.5

Zie 6.2.6Zie 6.2.7Zie 6.2.8

Zie 6.2.9
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Wanneer u een nieuwe telling 
wilt starten en alle bestaande 
resultaten wilt wissen, drukt u 
op “OK” wanneer het scherm 
"NIEUWE TELLING" wordt 
getoond. 

De tekst begint te knipperen. 
Druk nogmaals op “OK” om te 
bevestigen.   

De machine gaat terug naar 
het telscherm, dat volledig op 
nul is teruggezet. 

6.2.1. Nieuwe telling
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6.2.2. Bank

U kunt kiezen uit de vooraf 
ingestelde bankbedragen door 
middel van (  ) Druk op 
“OK” om te bevestigen. 

Het telscherm zal het 
ingestelde bedrag als negatief 
startresultaat tonen. 

Voor het invoeren van grotere 
bankbedragen, houdt u de 
toetsen (  ) ingedrukt, 
het bedrag zal automatisch 
omhoog gaan. Druk op “OK” 
om te bevestigen. 

OF
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6.2.3. Afdrukken

De machine gaat terug naar 
het telscherm.

Wanneer u een Safescan TP
230 printer* aansluit, kunt u uw 
resultaten afdrukken door op 
“OK” te drukken. 

Op het scherm verschijnt 
“AFDRUKKEN”terwijl de 
afdruk wordt gemaakt.
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6.2.4. Weegschaal

Het scherm schakelt nu over 
op de weegmodus. 

U kunt nu voorwerpen wegen 
met een nauwkeurigheid van 
0,05 gram.

Om de weegschaalfunctie te 
activeren, drukt u op “OK” .

U kunt de weegschaal tarreren door op “OK” te drukken wanneer 
het standaard item, zoals een bakje, is geplaatst. Een '*' verschijnt 
op het scherm en de waarde verandert terug in nul. Zodra het 
standaard item is verwijderd, zal het gewicht ervan als een 
negatieve waarde worden weergegeven.
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Nadat u op “OK” hebt gedrukt 
gaat de machine nu terug naar 
het telscherm met de gekozen 
valuta.

Wanneer u de valuta wilt 
wijzigen, drukt u op “OK” 
wanneer het scherm 
”VALUTA” wordt getoond. 

De actieve valuta wordt nu 
getoond, met 2 knipperende 
pijlen. Gebruik (  ) om 
naar de gewenste valuta te 
navigeren. 

6.2.5. Valuta
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Voorbeeld: Voor muntrollen. Ga 
naar de gewenste denominatie 
met (  ) en bevestig door op 
“OK” te drukken.

Plaats nu 5 lege muntrollen op 
het platform.

De Safescan 6165 kan ook muntrollen/zakken, bundels 
bankbiljetten en een tweede muntbakje tellen. Deze moeten 
eerst gekalibreerd worden op de 6165. Om de kalibratiemodus te 
openen, drukt u op “OK” wanneer het scherm ”VALUTA” wordt 
getoond. Wanneer u in de kalibratiemodus bent, gebruikt u de 
toetsen (  ) om naar de gewenste denominatie te navigeren.  
Als u naar het volgende kalibratiepunt wilt gaan, drukt u op “OK” . 
De volgorde is: muntrollen  bundels bankbiljetten  muntbakje.

Het kalibratieproces voor elk gebundeld item (muntrollen/zakken  
of bundels bankbiljetten) is hetzelfde, en gaat als volgt:

Kalibreren van muntrollen/-zakken en bundels 
bankbiljetten

6.2.6.  Kalibreren van muntrollen/-zakken, bundels 
bankbiljetten, tweede muntbakje
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De machine zal u nu vragen 
om te bevestigen. Druk op 
“OK” om dit te doen. 

Het kalibratiemenu gaat nu naar de volgende denominatie. 
Herhaal het proces door de gewenste denominatie te kiezen zoals 
hierboven beschreven, of verlaat de kalibratiemodus door op 
“OK” te drukken. Als u naar het volgende kalibratiepunt wilt gaan, 
gebruikt u de toets “OK”. 

Verwijder de muntrollen om 
naar de volgende kalibratiestap 
te gaan.

Selecteer het aantal munten 
dat de rollen zullen bevatten 
door gebruik te maken van 
de toetsen (  ) en druk op 
“OK”.

Druk op “OK” om op te slaan. 
De rol is nu gekalibreerd en is 
opgeslagen in de machine. 
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Een tweede muntbakje kalibreren

De Safescan 6165 is geconfigureerd om te tellen met standaard 
muntbakjes van 33,5 gram. Sommige fabrikanten van kassalades 
kunnen echter muntbakjes met een ander gewicht hebben. U kunt 
uw Safescan 6165 configureren om met een tweede muntbakje te 
tellen.

De machine geeft aan dat 
het gewicht van het bakje is 
verwerkt.  

Wanneer u op “OK” drukt 
wordt u gevraagd het bakje te 
plaatsen.

2x

Druk op “OK” om de kalibratie 
te bevestigen.

Het bakje is nu gekalibreerd.
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Druk op “OK” om terug te 
keren naar het telscherm.

Vanaf nu, zodra u de Safescan 6165 opstart, wordt u gevraagd te 
bevestigen welk bakje als voorkeur moet worden ingesteld: het 
bakje dat standaard bij het toestel wordt geleverd (BAKJE 1) of het 
bakje dat is gekalibreerd (BAKJE 2). Gebruik de toetsen (   ) om  
het bakje te kiezen dat u wilt instellen.  De selectie wordt 
automatisch opgeslagen.
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Wanneer het scherm ”TOESTEL INSTELLEN” wordt weergegeven, 
kunt u verschillende toestelinstellingen wijzigen. Druk op “OK” 
om dit menuitem te openen.  Wanneer u in de modus ”TOESTEL 
INSTELLEN” bent, gebruikt u de toetsen (  ) om door de sub
items te navigeren.

6.2.7. Toestel instellen

Submenu - structuur

Zie 6.2.7  A

Zie 6.2.7  E

Zie 6.2.7  B

Zie 6.2.7  D

Zie 6.2.7  C

Zie 6.2.7  C
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Druk op “OK” om de 
instellingsprocedure voor 
”TIJD-DATUM” te starten.

Schakel tussen 12 en 24uurs 
opmaak door middel van (   )  
en druk op “OK” om te 
bevestigen. 

Schakel tussen AM en PM 
door middel van (  ) en druk 
op “OK” om te bevestigen.   

De UREN beginnen nu te 
knipperen. Druk kort op (  )  
om 1 uur omhoog of omlaag 
te gaan of houd ingedrukt om 
door de uren te lopen. Druk op 
“OK” om te bevestigen. 

A. Tijd en datum instellen
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Er wordt een kort voorbeeld 
van de ingestelde tijd en 
datum getoond. De 6165 keert 
vervolgens terug naar het 
submenu.  

De MINUTEN beginnen nu 
te knipperen. Druk kort op( 

 )om 1 minuut omhoog 
of omlaag te gaan of houd 
ingedrukt om door de minuten 
te lopen. Druk op “OK” om te 
bevestigen. 

Navigeer door de verschillende 
vormen van datumopmaak 
met behulp van (  ). Druk 
op “OK” om de gewenste 
opmaak te bevestigen. Stel 
nu jaar, maand en dag op 
dezelfde manier in. 
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WAARSCHUWING: Door selecteren van de standaard reset
optie ‘ALLE KAL’, worden alle aangepaste instellingen, zoals 
gekalibreerde items, gewist en zijn alle basisinstellingen vanaf de 
herstart van toepassing.

Druk op “OK” om te beginnen met het resetten van de machine.  
Als u opnieuw wilt beginnen met uw Safescan 6165, kunt u 
het toestel terugzetten op de fabrieksinstellingen. Standaard: 
Terugzetten op standaardinstellingen met behoud van 
gebruikerskalibraties van muntpakketten. Standaard ‘Alle Kal’: 
Terugzetten op standaardinstellingen, inclusief gebruikerskalibraties 
van muntpakketten.

Druk op “OK” om het toestel in de modus voor firmwareupdate te 
zetten. Firmwareupdates (indien van toepassing) zijn beschikbaar 
via www.safescan.com. 
Download het pakket voor de firmwareupdate en volg de 
bijgeleverde instructies om uw 6165 te updaten.

B. Terug naar fabrieksinstelling

C. Firmware bijwerken
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Indien door een overbelasting 
of impact op het geldplatform 
de functie van de loadcell 
(weegelement) van de 6165 
wordt beschadigd, dan kan 
het opnieuw kalibreren van de 
loadcell helpen om de functie 
te herstellen.

1. Druk op “OK” om het proces voor opnieuw kalibreren te starten.  
2. Het toestel begint te 'tarreren' en zal vragen om een gewicht van 

500 gram* op het platform te plaatsen. 
3. Na het plaatsen van het gewicht van 500 gram begint het toestel 

automatisch met het kalibratieproces. In het scherm knippert de 
volgende tekst: “Samplen”. 

4. Als het proces gereed is, geeft het toestel het volgende weer: 
Voltooid. Verwijder het gewicht van het geldplatform. Het toestel 
is nu gereed voor gebruik. 

* U kunt een kalibratiegewicht van 500 gram kopen op 
 www.safescan.com. Als u het niet kunt vinden op de website, 

neem dan contact met ons op. 

1. Selecteer de regio (locatie) 
waar u uw Safescan 6165 gaat 
gebruiken. Gebruik de toetsen 
(  ) om te schakelen tussen 
“EUROPA”, “VK”, “VS”, 
“Z-O AZIË” en “AUSTRALIË”. 
Druk op “OK” om te 
bevestigen. 

D. Regio instellen

E. Loadcell opnieuw kalibreren
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Druk, om de functie te 
activeren of deactiveren, op 
“OK” wanneer het scherm 
AUTO OPTELLEN wordt 
getoond. 

Schakel tussen AAN en UIT 
met behulp van (  ) en druk 
op “OK” om te bevestigen.

De machine gaat terug naar 
het telscherm.

Door het activeren van de functie AUTO OPTELLEN, wordt het 
bedrag van een getelde denominatie automatisch bij het totale 
telresultaat opgeteld zodra de items van het platform worden 
verwijderd. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, moet u op “OK” 
drukken om het bedrag aan het totaal toe te voegen. Standaard is 
de instelling AUTO OPTELLEN AAN.

6.2.8. Auto OPTELLEN
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Schakel tussen AAN en UIT 
met behulp van (  ) en druk 
op “OK” om te bevestigen.

Druk, om de functie te 
activeren of deactiveren, op 
“OK” wanneer het scherm 
AUTO VOLGENDE wordt 
getoond. 

De machine gaat terug naar 
het telscherm.

Door het activeren van de functie AUTO VOLGENDE, schakelt de 
machine automatisch over naar de volgende denominatie zodra de 
items van het platform worden verwijderd. Wanneer deze functie 
is uitgeschakeld, moet u (  )gebruiken om naar de volgende 
denominatie te gaan. Standaard staat de instelling Auto Volgende 
op AAN.

6.2.9. Auto VOLGENDE
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In dit hoofdstuk wordt de bediening van de Safescan 6165 
beschreven, evenals de menustructuur van het toestel. 

7. Fouten opsporen en verhelpen

Foutmelding Beschrijving

VERDACHT - CONTROLEER 
ITEM
Onjuist aantal munten 
waargenomen in een muntrol 
/ onjuist aantal bankbiljetten 
waargenomen in een bundel 
bankbiljetten. 

Oplossing: 
Controleer de muntrol / 
bundel bankbiljetten op 
ontbrekende of te veel 
munten / biljetten. Corrigeer 
dit en tel opnieuw. Door de 
hoge gewichtstolerantie van 
bankbiljetten is de 6165 niet 
in staat onvolledige bundels 
bankbiljetten te detecteren.

VERWIJDER ALLE
Er zijn nog steeds items 
aanwezig op het platform 
nadat er op “OK” is gedrukt 
 of het geldplatform was niet 
leeg tijdens het tarreren.
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Oplossing: 
Haal alle items van het 
platform voordat u op “OK” 
drukt of een nieuw commando 
invoert. Zorg ervoor dat er zich 
geen items op het platform 
bevinden terwijl de 6165 
zichzelf tarreert.

Getelde hoeveelheid is niet 
correct.
Controleer of het muntbakje 
tijdens het opstarten al op 
het toestel was geplaatst. In 
dat geval wordt het gewicht 
van het bakje automatisch 
getarreerd, wat tot een onjuiste 
telling zal leiden (geldt alleen 
voor munten). Controleer of 
het geldplatform is verwijderd 
en geplaatst tijdens het tellen

Oplossing:
 Verwijder het bakje van het  

 platform en plaats het weer 
op het platform, of herstart 
het toestel. Zorg ervoor dat 
het bakje niet op het platform 
staat wanneer de 6165 wordt 
ingeschakeld.

 Plaats/verwijder het geld 
nooit op/van het geldplatform 
tijdens het tellen

De getelde hoeveelheid is 
niet correct

Foutmelding Beschrijving
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OVERBELASTING
Er is te veel gewicht geplaatst 
op het geldplatform

Oplossing:
Verwijder al het gewicht van 
het platform. Als het bericht 
verdwijnt: ga door met het 
gebruik van uw 6165 zoals 
normaal. Als het bericht blijft: 
schakel de 6165 uit en weer in. 
Als het bericht vaak verschijnt 
of niet verdwijnt, neem dan 
contact op met het Safescan 
Customer Success Team.

Foutmelding Beschrijving



Meer informatie, artikelen, tutorials en video's: support.safescan.com 43

Nederlands

Verwijder ... - ...  STUKS
Het gewicht op de weegschaal 
is te hoog voor de 6165 om 
het exacte aantal munten of 
bankbiljetten te bepalen. 

 
Oplossing: 
Verwijder zoveel munten 
of bankbiljetten van het 
geldplatform als aangegeven, 
totdat de 6165 het aantal 
heeft kunnen vaststellen. Ga 
verder met tellen. Bankbiljetten 
moeten altijd op het platform 
worden geplaatst in stapels 
van max. 25 stuks per keer. 
Het tellen van 2 versies van 
dezelfde denominatie is 
mogelijk wanneer:

De eerste stapel bankbiljetten 
op het geldplatform uit niet 
meer dan 10 stuks bestaat.

De volgende stapels 
bankbiljetten uit niet meer dan 
15 stuks bestaan.

Foutmelding Beschrijving
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Foutmelding Beschrijving

VERWIJDER ENKELE 
Alleen geldig voor het tellen 
van bankbiljetten. Het 
gewicht op de weegschaal is 
onlogisch als gevolg van de 
gewichtstolerantie van het 
bankbiljet  de 6165 kan het 
exacte aantal bankbiljetten op 
het platform niet bepalen. 

Oplossing: 
Verwijder een kleine 
hoeveelheid bankbiljetten 
tot de 6165 het aantal heeft 
kunnen bepalen. Ga verder 
met tellen. Bankbiljetten 
moeten altijd op het platform 
worden geplaatst in stapels 
van max. 25 stuks per keer. 
Het tellen van 2 versies van 
dezelfde denominatie is 
mogelijk wanneer:

De eerste stapel bankbiljetten 
op het geldplatform uit niet 
meer dan 10 stuks bestaat.

De volgende stapels 
bankbiljetten uit niet meer dan 
15 stuks bestaan.
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Foutmelding Beschrijving

BATTERIJ BIJNA LEEG
Batterijvermogen is lager  
dan 5%. 

Oplossing: 
Sluit de voedingsadapter aan 
om de batterij op te laden. 
Dit bericht kan alleen worden 
weergegeven als de Safescan 
LB205 batterij is ingebracht.

DEFECT
De loadcell is defect, geen 
weging / telling mogelijk. 

Oplossing: 
Neem contact op met het 
Safescan Customer Success 
Team
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1. Koppel de voedingsadapter los.
2. Verwijder het geldplatform van de weegschaal.
3. Draai het toestel ondersteboven en open het batterijdeksel  

(zie hoofdstuk 3.1).
4. Plaats de batterij in het batterijvak, sluit het draad aan en sluit  

het deksel.
5. Plaats het geldplatform op de weegschaal.
6. Sluit de voedingsadapter aan om de batterij op te laden.

Toestel wordt alleen gevoed door de batterij:
 Hele batterij licht op > Batterijvermogen is 100%

 De batterijindicator is voor de helft gevuld* > 
Batterij heeft een vermogen van meer dan 50%

 De helft van de batterij knippert continu > Batterij 
heeft een vermogen van minder dan 20%

 Batterij leeg indicator knippert* > Batterij is leeg 
(batterijvermogen minder dan 5%) In het scherm 
knippert de melding Batterij bijna leeg, sluit de 
voedingsadapter aan om de batterij op te laden.

 Bij het opstarten: De binnenste segmenten knipperen gedurende 
5 seconden > Batterij wordt opgeladen.

 Bij het opstarten: Alle segmenten knipperen gedurende 5 
seconden, daarna blijft het batterijpictogram branden >  
Batterij is 100% opgeladen.

8. Oplaadbare batterij (optioneel accessoire) 

8.1. De oplaadbare batterij Safescan LB-205 installeren 

8.2. Statusindicatie oplaadbare batterij
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Voor meer informatie over updates voor toestel en valuta, ga naar 
www.safescan.com voor details.

Firmwareupdates worden in het toestel geladen via de optie 
Update FW in het menu, zie 6.2.7  C.
Updates van de gewichtstabel worden uitgevoerd via de gratis 
software voor het bijwerken van valuta. Deze software controleert 
automatisch of er firmwareupdates zijn en laadt het nieuwste 
gewichtstabelbestand naar uw 6165.

Instructies voor het updaten zijn te vinden in het updatepakket,  
dat kan worden gedownload van www.safescan.com. 

Opmerking: de levensduur van de batterij kan afnemen na 
vele laadcycli  dit is gebruikelijk bij gebruik van oplaadbare 
batterijen.

9. Updates 
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Safescan 6165

WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze 
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot kortsluiting en ernstige 
verwondingen zoals brandwonden, elektrische schokken en 
brandgevaar.

 Gebruik nooit een beschadigde voedingsadapter/
stroomsnoer.

 Gebruik altijd en uitsluitend de bijgeleverde 
voedingsadapter.

 Stel het toestel, de voedingsadapter of de snoeren nooit 
bloot aan vloeistoffen of vocht, en raak ze niet aan met 
natte handen.

 De voedingsadapter nooit aanraken en aansluiten/
loskoppelen met natte handen.

 Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het toestel 
naar een andere plek wilt verplaatsen.

 Houd altijd de stekker vast wanneer u het toestel 
loskoppelt van het stopcontact, trek nooit aan het snoer.

 Mors nooit vloeistoffen of chemische 
schoonmaakmiddelen op het toestel. 

 Als er vloeistof op het toestel wordt gemorst, moet u altijd 
de stekker uit het stopcontact halen, de batterij (indien 
geïnstalleerd) verwijderen en contact opnemen met 
Safescan voor assistentie.

LET OP! Beschadiging van het product of weegelement
 Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (munten, 

paperclips, nietjes) in de machine vallen; deze kunnen 
de mechanische onderdelen en weegelementen van 
de machine blokkeren en ze beschadigen of breken. 
Bovendien komt de garantie in dat geval te vervallen.

 Plaats de 6165 altijd op een vlakke en stabiele 
ondergrond en houd het gebied rond het geldplatform vrij.

 Om beschadiging van het toestel of storingen te 
voorkomen, moet het toestel met een droge doek worden 
gereinigd. Gebruik geen natte of vochtige doek of 
(chemische) reinigingsproducten.

13. Veiligheidsmaatregelen
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OPGELET! Risico op slechte werking of beschadiging van het 
toestel

 Zoals bij elke nauwkeurige weegschaal, wordt het 
weegresultaat beïnvloed als er sprake is van een 
aanzienlijke luchtstroom. Gebruik het toestel daarom niet 
in de buurt van koelventilatoren, airconditioners, open 
ramen, enz.

 Plaats de items voorzichtig op het weegplatform, niet 
gooien of laten vallen.

 Laat de 6165 niet vallen, sla er niet op en schud er niet 
mee. 

 Plaats nooit items die meer dan 1,5 kg wegen op de 
6165.

 De Safescan 6165 kan geen vals geld identificeren. 
 Haal het toestel nooit uit elkaar, uw garantie zal hierdoor 

onmiddellijk ongeldig worden.
 Laat nooit items  zelfs niet het muntbakje  op het 

geldplatform staan wanneer het toestel niet in gebruik is 
of wanneer het voor langere tijd wordt opgeslagen. 

 Gebruik de machine niet in een stoffige of vuile omgeving, 
want dit zal leiden tot een slechte werking van de sensor. 

 Als de machine gedurende een lange periode niet wordt 
gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact om 
mogelijke schade aan de apparatuur te voorkomen.

 Om beschadiging van het toestel te voorkomen. Gebruik 
alleen de optioneel verkrijgbare Safescan LB205 
oplaadbare batterij.



Oplaadbare batterij  
Safescan LB205 batterij

Thermische bonprinter  
Safescan TP230

Software voor het tellen van geld  
Safescan MCS

Set weegbare muntbakjes   
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

BATTERIJ LB-205 (optioneel product)

WAARSCHUWING! Brandwonden, brandgevaar en vergiftiging. 
Risico op ernstig letsel

 Houd batterijen altijd uit de buurt van vuur, hitte en water.
 Raak de batterij nooit met blote handen aan wanneer 

de batterij gecorrodeerd is of wanneer er lekkage is 
opgetreden.

LET OP! Schade, lekkage
 Verwijder altijd de batterij uit het toestel wanneer het 

gedurende een langere periode niet wordt gebruikt of 
wordt opgeslagen.

 Gooi batterijen weg in overeenstemming met plaatselijke 
voorschriften.

Optionele accessoires



Kenmerken  
Geldtelweegschaal voor het tellen van munten, bankbiljetten, 
bundels bankbiljetten en muntrollen. 
Kan ook worden gebruikt als precisieweegschaal (let op: niet 
“wettelijk goedgekeurd voor de handel”).

Valuta's 
Afhankelijk van de regio  zie www.safescan.com voor meer 
informatie

Afmetingen (LxBxH) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8.8 x 5.6 x 5.8 inch

Display 4,1 inch LCD met hoog contrast

Interface USBB naar PC, RJ10 naar printer

Vereist vermogen Stroomvoorziening 12V/0.5A

Stroomverbruik  
Max. 2,4W in bedrijfsmodus (batterij wordt niet opgeladen)
Max. 6W in bedrijfsmodus (inclusief opladen batterij)
Max 50mW in standby modus

Bedrijfstemperatuur 0  40˚C

Temperatuur bij opslag 25 ~ 55˚C

Maximaal draagvermogen 1,5 kg / 3.3 lbs

Maximale nauwkeurigheid 0,05 gr

Nettogewicht 660 gr / 23 oz

Certificatie CE, FCC, RoHS

14. Specificaties
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