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1. Zawartość opakowania

Kliknij tutaj, aby otworzyć wersję instrukcji do druku 
w wybranym języku.

Wersja do druku
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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. Waga do liczenia pieniędzy Safescan 6165
2. Platforma na pieniądze
3. Pojemnik na bilon
4. Kabel połączeniowy USB do komputera
5. Zasilacz (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Ulotka Pierwsze kroki / instrukcja bezpieczeństwa

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

Tył

Spód

1. Platforma na pieniądze 
2. Pojemnik na bilony 
3. wyświetlacz LCD
4. Przyciski sterujące
5. Komora baterii
6. Złącze zasilania 
7. Złącze drukarki
8. Port USB do połączenia z komputerem

2. Urządzenie

1

2

3 5
4

6

7

8
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1. Pozycje wartości pieniężnej (monety, banknoty i inne zliczane 
pozycje)

2. Menu ustawień
3. Ilość
4. Menu kalibracji
5. Wskaźnik poziomu baterii
6. Nominał
7. Wersja nominału
8. Bieżąca wartość / wartość na platformie
9. Łączna wartość
10. Aktywny bank
11. Waluta

12. Włączanie/wyłączanie zasilania
13. Otwórz menu ustawień
14. Wyczyść wpis / wróć 
15. Nawigacja 
16. Potwierdź wybór / Dodaj wartość do sumy

3. Wyświetlacz i przyciski

12

15 15

13

16

14
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4. Pierwsze uruchomienie

4.1. Instalacja

1. Ustaw urządzenie na płaskiej 
powierzchni i wsuń platformę 
na pieniądze.

3. Włącz urządzenie (  )  
bez korzystania z pojemnika 
na bilon.

2. Podłącz urządzenie i 
 zasilacz. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Ustawienie regionu (lokalizacji użytkowania)

1. Po włączeniu zasilania 
 urządzenia wybierz region/ 
lokalizację, w którym(-ej) 
 będzie ono użytkowane.

3. Po wybraniu właściwego 
regionu naciśnij „OK”.

2. Użyj przycisków strzałek  
(  ), abyprzełączać się 
pomiędzy różnymi dostęp-
nymi regionami (EUROPA, 
 WIELKA BRYTANIA, USA, 
AZJA PD.-WSCH.i AU-
STRALIA).
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4.3. Wybór waluty

1. Następnie użyj przycisków 
strzałek (  ), aby wybrać 
domyślną walutę i naciśnij 
„OK”, aby zapisać swoje 
preferencje. 

2. Urządzenie aktywuje teraz 
tryb liczenia, aby umożliwić 
rozpoczęcie zliczania od 
najmniejszego nominału. 
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5. Instrukcje liczenia

5.1. Liczenie monet

Uwaga: Zlicza jeden nominał na raz. Aby liczenie było sprawne, 
należy wcześniej posortować monety i banknoty. Do liczenia 
monet należy zawsze używać pojemnika na bilon.

Umieść monety 
w dostarczonym pojemniku na 
bilon.

Umieść pojemnik na bilon na 
platformie.
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Urządzenie 6165 automatycznie przełączy się na następny 
nominał monety. Alternatywnie użyj (  ), aby wybrać nominał. 
Po zliczeniu monet o najwyższej wartości urządzenie 6165 
automatycznie przełączy się na banknot o najniższej wartości.

Zdejmij pojemnik na bilon 
z platformy. Wynik liczenia 
zostanie dodany do sumy, 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
jako potwierdzenie.

Wyświetlona zostanie liczba 
i wartość monet. Gdy 
urządzenie zakończy liczenie, 
rozlegnie się sygnał dźwiękowy 
jako potwierdzenie.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Liczenie banknotów

Umieść banknoty w małych 
partiach (maks. 25 banknotów) 
na platformie na pieniądze.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy 
potwierdzający przeliczenie 
banknotów. Wyświetlacz 
następnie wskaże całkowitą 
liczbę i wartość banknotów 
i doda wartość do sumy.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Zostaw pierwszy stos na 
platformie pieniężnej i dodaj 
następny stos o tym samym 
nominale. Kontynuuj 
dodawanie stosów, aż zostaną 
zliczone wszystkie banknoty 
o wybranym nominale.

Usuń wszystkie banknoty 
jednocześnie z platformy. 
Usłyszysz sygnał dźwiękowy 
potwierdzający przeliczenie 
banknotów. Ich wartość 
zostanie dodana do całości. 
Urządzenie 6165 
automatycznie przełączy się 
na następny nominał 
banknotu.
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Na platformie umieszczono zbyt wiele banknotów. Wyświetlacz 
pokazuje „Usuń ..-.. szt”. Usuń sugerowaną liczbę banknotów, aby 
umożliwić urządzeniu 6165 określenie liczby banknotów. 
Kontynuuj dodawanie kolejnych banknotów na platformie w małych 
partiach. 

Wykryto nielogiczny pomiar wagi: urządzenie 6165 nie może 
określić prawidłowej liczby banknotów na platformie. Wyświetlacz 
pokazuje „Usuń kilka”. Wyjmij kilka banknotów (maks. 5 banknotów 
na raz), aby umożliwić urządzeniu 6165 określenie liczby 
banknotów. Kontynuuj dodawanie kolejnych banknotów na 
platformie w małych partiach. 

1. Zbyt dużo banknotów na platformie

2. Wykryto nielogiczny pomiar wagi
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Jeśli różnica wagowa między poprzednią a nową wersją banknotu 
mieści się w określonym limicie, wersje można zliczać razem. Nie 
ma konieczności wcześniejszego sortowania. Należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie:

5.3. Liczenie jednoczesne poprzednich i nowych wersji 
tego samego nominału

Maksymalnie 
10 banknotów

Pierwszy stos mieszanych 
banknotów (poprzednia i nowa 
wersja razem) umieszczony 
na platformie nie powinien 
przekraczać 10 banknotów.

Kolejne stosy nie powinny 
przekraczać 15 banknotów.

Maksymalnie 
15 banknotów
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Wersja 1 to poprzednia wersja. Wersja 2 to nowa wersja.

Jeśli różnica wagowa między różnymi wersjami nie mieści się 
w limicie, Safescan 6165 może wymagać osobnego zliczenia. 

Wersje są wskazane na wyświetlaczu.

Na platformie na pieniądze należy umieszczać tylko pełne rulony 
monet. Oznacza to, że rulon monet zawiera prawidłową ilość 
monet i wszystkie te monety mają jednakowy nominał i walutę.

Waga rulonu monet EUR, GBP i USD jest wstępnie skalibrowana 
na urządzeniu. Wagi rulonów monet dla innych walut można 
kalibrować ręcznie. Zobacz rozdział 4.2.6., jak skalibrować rulony 
monet.

Po wprowadzeniu nowej wersji lub nominału wstępnie 
zainstalowanej waluty Safescan 6165 można bezpłatnie 
zaktualizować, pobierając aktualizację waluty ze strony  
www.safescan.com.

5.4. Liczenie rulonów monet
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Automatyczne rozpoznawanie 
rulonu monet rozpocznie się 
bezpośrednio po przeliczeniu 
banknotów luzem. Na ekranie 
zostanie wyświetlona ikona 
„auto”.

5.4.1. Liczenie rulonów/worków na monety 
z automatycznym rozpoznawaniem rulonu monet – 
„auto”

Na platformie na pieniądze 
należy umieścić pełny rulon 
wybranej waluty. 

Po sprawdzeniu rulonu monet 
rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy. 
Wkrótce zostanie wyświetlona 
liczba, wartość oraz nominał 
rulonu (2 s.). Następnie 
zostanie wyświetlona całkowita 
liczba i wartość rulonów monet.

1 rulon
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Dodaj kolejny rulon monet na 
platformie i poczekaj na 
sygnał dźwiękowy 
potwierdzający przed 
dodaniem kolejnego rulonu 
monet. Powtórz ten proces, 
dodając kolejno rulony monet, 
aż wszystkie znajdą się na 
platformie i zostaną policzone. 

Usuń wszystkie rulony monet 
z platformy na pieniądze. 
Wynik liczenia zostanie dodany 
do sumy. 

+ 1 rulon
+ 1 rulon
+ 1 rulon
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1. Urządzenie wykryło pakiet 
nominału o jednakowej 
wadze. Zostanie 
wyświetlony komunikat 
„WYBIERZ”, a strzałki 
zaczną migać. 

Niektóre waluty mają pakiety monet o różnych nominałach, ale 
o podobnej wadze. Po wykryciu takiego pakietu Safescan 6165 
zapewni możliwość wybrania właściwego nominału. Poniżej 
znajduje się przykład obsługi tej funkcji.

2. Użyj przycisków (  ) do 
wyboru nominału rulonu/
worka z monetami 
umieszczonego na 
platformie. 

5.4.2. Liczenie rulonów/worków z monetami o podobnej 
wadze

3. Naciśnij „OK”, aby 
potwierdzić nominał rulonu/
worka z monetami. 
Urządzenie doda wyniki 
zliczania do sumy. 

4. Po 2 sekundach wskazanie 
nominału zniknie. 
Urządzenie jest gotowe do 
odbioru kolejnego rulonu/
worka z monetami.
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Aby policzyć rulony monet 
według nominału, użyj 
przycisków (  ), aby wybrać 
rulony monet przy użyciu opcji 
„AUTO”. Naciśnij „OK”.

Na platformie na pieniądze 
należy umieścić jeden pełny 
rulon wybranego nominału. 

Użyj przycisku (  ), aby 
wybrać pierwszy dostępny 
nominał monety.

Po sprawdzeniu rulonu monet 
rozlegnie się sygnał 
dźwiękowy. Wyświetlana 
zostanie liczba, wartość 
i nominał rolki.

5.4.3. Liczenie rulonów/worków z monetami według 
nominału

1 rulon



Więcej informacji, artykułów, tutoriali i filmów na stronie support.safescan.com 19

Polski

Dodaj kolejny rulon monet 
o wybranym nominale na 
platformie i poczekaj na 
sygnał dźwiękowy 
potwierdzający przed 
dodaniem kolejnego rulonu 
monet. Powtórz ten proces, 
dodając kolejno rulony monet 
danego nominału, aż 
wszystkie znajdą się na 
platformie i zostaną policzone. 

Usuń wszystkie rulony monet 
z platformy na pieniądze. 
Wynik liczenia zostanie 
dodany do sumy. Urządzenie 
automatycznie przełączy się 
na następny nominał rulonu 
monet.

+ 1 rulon
+ 1 rulon
+ 1 rulon
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5.5. Zakończenie liczenia

Wyświetlanie aktualnych wyników liczenia

Kasowanie/poprawianie wyników liczenia

Aby wyświetlić wyniki liczenia rulonów monet, użyj przycisków  
(  ) i wybierz opcję „AUTO” rulony monet, następnie naciśnij 
„OK”, aby wyświetlić wyniki dla oddzielnych rulonów monet.

W dowolnym momencie podczas liczenia można skasować lub 
dodać wyniki liczenia do pozycji liczenia. Wystarczy przełączyć się 
na pozycję wymagającą zmiany przy użyciu przycisków (  ). 
Następnie:
- Naciśnij „CE”, aby wyczyścić wyniki liczenia wybranej pozycji. 
Jeśli chcesz wyczyścić pełne liczenie, rozpocznij nowe w sposób  
 opisany w menu.

- Dodaj kilka wybranych pozycji liczenia, aby zakończyć liczenie.

Drukowanie wyników liczenia

Po zakończeniu liczenia wyniki można wydrukować na opcjonalnej 
drukarce Safescan TP-230, zgodnie z opisem w menu.
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Rozpoczęcie nowego liczenia

Aby rozpocząć nowe liczenie, naciśnij „MENU”. Na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat „NOWE LICZENIE”. Naciśnij „OK”, aby 
potwierdzić.  

Eksport wyników liczenia do Safescan MCS

Uruchom oprogramowanie do liczenia pieniędzy na komputerze 
i kliknij ikonę liczenia danych, aby pobrać dane z urządzenia 6165 
do oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji 
obsługi oprogramowania do liczenia pieniędzy Safescan dostępnej 
na stronie 
www.safescan.com
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2 migające strzałki wskazują, 
że można nawigować między 
dostępnymi pozycjami menu.

2 migające strzałki wskazują, 
że należy wybrać numer.

Wybór można potwierdzić, 
naciskając przycisk „OK”. Aby 
cofnąć się o 1 poziom 
w menu, należy nacisnąć 
przycisk „OK”.  

W tym rozdziale opisano obsługę Safescan 6165, a także strukturę 
menu urządzenia. 

Jeśli wymagane jest określone działanie lub gdy dostępnych jest 
kilka opcji, można skorzystać z przycisków (  ) do nawigacji. 
Jeśli nawigacja jest możliwa lub gdy należy dokonać wyboru 
z menu, na ekranie pojawią się 2 migające strzałki. Na przykład:

6. Menu i obsługa urządzenia

6.1. Informacje ogólne



Więcej informacji, artykułów, tutoriali i filmów na stronie support.safescan.com 23

Polski

Aby otworzyć menu urządzenia, naciśnij przycisk „MENU”. Aby 
poruszać się po pozycjach, użyj przycisków (  ). Aby 
wprowadzić opcję, naciśnij „OK”. Struktura menu jest następująca:                

6.2. Struktura menu

Zobacz 6.2.1 Zobacz 6.2.2 Zobacz 6.2.3

Zobacz 6.2.4

Zobacz 6.2.5

Zobacz 6.2.6Zobacz 6.2.7Zobacz 6.2.8

Zobacz 6.2.9
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Aby rozpocząć nowe liczenie 
i usunąć wszystkie istniejące 
wyniki, naciśnij „OK” po 
wyświetleniu ekranu „NOWE 
LICZENIE”. 

Tekst zacznie migać. Naciśnij 
„OK” ponownie, aby 
potwierdzić.

Urządzenie powróci do ekranu 
liczenia, który został 
całkowicie wyzerowany.  

6.2.1. Nowe liczenie
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6.2.2. Bank

Można wybrać spośród 
wstępnie ustawionych kwot 
bankowych za pomocą (  ). 
Naciśnij „OK”, aby potwierdzić. 

Ekran liczenia wyświetli 
ustawioną kwotę jako ujemny 
wynik początkowy.

Aby wprowadzić większe 
kwoty bankowe, naciśnij 
i przytrzymaj przyciski (  ), 
kwota wzrośnie 
automatycznie. Naciśnij „OK”, 
aby potwierdzić. 

LUB
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6.2.3. Drukowanie

Urządzenie powróci do ekranu 
liczenia.

Po podłączeniu drukarki 
Safescan TP-230* można 
wydrukować wyniki, 
naciskając „OK”. 

Na ekranie pojawi się tekst 
„DRUKOWANIE” podczas 
tworzenia wydruku.
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6.2.4. Waga

Ekran przejdzie teraz w tryb 
ważenia. 

Można teraz ważyć pozycje 
z dokładnością do 0,05 
grama.

Aby aktywować funkcję 
ważenia, naciśnij „OK”.

Aby wytarować wagę, naciśnij „OK” po umieszczeniu domyślnej 
pozycji, np. pojemnika na bilon. Na ekranie pojawi się „*”, 
a wartość zmieni się z powrotem na zero. Po usunięciu domyślnej 
pozycji jej waga będzie wyświetlana jako wartość ujemna.
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Po naciśnięciu „OK” 
urządzenie powróci do ekranu 
liczenia, wyświetlając wybraną 
walutę.

Aby zmienić walutę, naciśnij 
„OK” po wyświetleniu ekranu 
„WALUTA”. 

Zostanie wyświetlona aktywna 
waluta z 2 migającymi 
strzałkami. Użyj (  ), aby 
przejść do danej waluty. 

6.2.5. Waluta
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Przykład: Rulony monet. 
Przejdź do danego nominału 
przy użyciu (  ) i potwierdź 
przyciskiem „OK”.

Teraz umieść 5 pustych 
rulonów monet na platformie.

Safescan 6165 może również zliczać rulony/worki z monetami, 
pakiety banknotów i drugi pojemnik na bilon. Najpierw należy je 
skalibrować w urządzeniu 6165. Aby uruchomić tryb kalibracji, 
naciśnij „OK” po wyświetleniu ekranu „WALUTA”. W trybie 
kalibracji użyj przycisków (  ), aby przejść do żądanego 
nominału. Aby przejść do następnego elementu kalibracji, naciśnij 
„OK”. Kolejność jest następująca: rulony monet – pakiety 
banknotów – pojemnik na bilon.
Proces kalibracji każdej pozycji w pakiecie (rulony/worki 
z monetami lub pakiety banknotów) jest taki sam i przebiega 
następująco:
Kalibracja rulonów/torebek z monetami i pakietów banknotów

6.2.6.  Kalibracja rulonów/woreczków z monetami, pakietów 
banknotów, drugiego pojemnika na bilon
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Urządzenie poprosi teraz 
o potwierdzenie. W tym celu 
naciśnij „OK”. 

Menu kalibracji przejdzie teraz do kolejnego nominału. Powtórz 
proces, wybierając żądany nominał w sposób 
pokazany powyżej lub opuść tryb kalibracji, naciskając „OK”. Jeśli 
chcesz przejść do następnego elementu kalibracji, użyj przycisku 
„OK”.

Zdejmij rulony z monetami, 
aby przejść do następnego 
etapu kalibracji.

Wybierz liczbę monet 
znajdującą się w rulonach, 
używając przycisków (  ) 
i naciśnij „OK”.

Naciśnij „OK”, aby zapisać. 
Rulon został skalibrowany 
i zapisany w maszynie. 
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Kalibracja drugiego pojemnika na bilon

Safescan 6165 jest skonfigurowane pod kątem liczenia przy użyciu 
standardowych pojemników na bilon 33,5 gr. Niektórzy producenci 
szuflad kasowych mogą jednak oferować pojemniki na bilon 
o innej wadze. Safescan 6165 można skonfigurować pod kątem 
liczenia przy użyciu drugiego pojemnika na bilon.

Urządzenie wskaże, że waga 
pojemnika została 
przetworzona.  

Po naciśnięciu „OK” pojawi się 
prośba o umieszczenie 
pojemnika.

2x

Naciśnij „OK”, aby potwierdzić 
kalibrację.

Pojemnik został skalibrowany.
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Naciśnij „OK”, aby wrócić do 
ekranu liczenia.

Przy kolejnym uruchomieniu Safescan 6165 poprosi 
o potwierdzenie, który pojemnik ustawić jako preferowany: 
dostarczony z urządzeniem jako domyślny (CUP 1) lub niedawno 
skalibrowany pojemnik (CUP 2). Użyj przycisków (  ), aby 
wybrać preferowany pojemnik.  Wybór zostanie zapisany 
automatycznie.
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Po wyświetleniu ekranu „KONFIGURACJA URZĄDZENIA” można 
zmienić ustawienia urządzenia. Naciśnij „OK”, aby wejść do tej 
pozycji menu.  W trybie „KONFIGURACJA URZĄDZENIA” użyj 
przycisków (  ), aby poruszać się po pozycjach menu.

6.2.7. Konfiguracja urządzenia

Podmenu – struktura

Zobacz 6.2.7 – A

Zobacz 6.2.7 – E

Zobacz 6.2.7 – B

Zobacz 6.2.7 – D

Zobacz 6.2.7 – C

Zobacz 6.2.7 – C
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Naciśnij „OK”, aby rozpocząć 
proces wprowadzania 
ustawienia „GODZINA-DATA” .

Przełącz między formatem 
12-godzinnym 
a 24-godzinnym, używając  
(  ) i naciśnij „OK”, aby 
potwierdzić.

Przełącz między AM i PM, 
używając (  ) i naciśnij 
„OK”, aby potwierdzić.   

GODZINY zaczynają migać. 
Krótkie naciśnięcie (  ) 
spowoduje zmianę o godzinę 
w górę lub w dół; naciśnij 
i przytrzymaj, aby przewijać 
godziny. Naciśnij „OK”, aby 
potwierdzić. 

A. Ustawienie godziny i daty
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Zostanie wyświetlony krótki 
podgląd ustawionej godziny 
i daty. Urządzenie 6165 
następnie powróci do 
podmenu.  

MINUTY zaczynają migać. 
Krótkie naciśnięcie (  ) 
spowoduje zmianę o minutę 
w górę lub w dół; naciśnij 
i przytrzymaj, aby przewijać 
minuty. Naciśnij „OK”, aby 
potwierdzić. 

Po formatach daty można 
nawigować, używając (  ). 
Naciśnij „OK”, aby potwierdzić 
żądany format. W ten sam 
sposób ustaw rok, miesiąc 
i dzień. 
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OSTRZEŻENIE: W przypadku wybrania opcji domyślnego 
resetowania wszystkie niestandardowe ustawienia, takie 
jak skalibrowane elementy, zostaną usunięte, a wszystkie 
podstawowe ustawienia zostaną zastosowane od ponownego 
uruchomienia.

Naciśnij „OK”, aby rozpocząć resetowanie urządzenia.  Aby 
zacząć od nowa pracę z Safescan 6165, możesz zresetować 
urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Domyślnie: 
Reset do ustawień domyślnych, zachowując kalibracje pakietów 
monet użytkownika. Domyślnie „ Całkowita kalibracja”: Reset do 
ustawień domyślnych z kalibracją pakietów monet użytkownika.

Naciśnij „OK”, aby ustawić urządzenie w trybie aktualizacji 
oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania (w stosownych 
przypadkach) są dostępne na stronie www.safescan.com. 
Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania i postępuj zgodnie 
z dołączonymi instrukcjami, aby zaktualizować urządzenie 6165.

B. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych

C. Aktualizacja oprogramowania
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Z powodu przeciążenia lub 
uderzenia na platformie na 
pieniądze funkcja ogniwa 
obciążnikowego 6165 
(element ważący) jest 
uszkodzona. W takim 
przypadku ponowna kalibracja 
ogniwa obciążnikowego może 
pomóc w przywróceniu 
działania.

1. Naciśnij „OK”, aby rozpocząć proces ponownej kalibracji. 
2. Urządzenie rozpocznie „tarowanie” i poprosi o umieszczenie 

500-gramowego odważnika* na platformie. 
3. Po umieszczeniu 500-gramowego odważnika urządzenie 

automatycznie rozpocznie proces kalibracji. Na ekranie miga 
tekst: „Próbowanie”. 

4. Po zakończeniu procesu na urządzeniu wyświetli się tekst: 
Ukończono. Usuń odważnik z platformy na pieniądze. 
Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

* Odważnik kalibracyjny o masie 500 gramów można kupić na 
www.safescan.com. Jeśli nie możesz go znaleźć na stronie, 
skontaktuj się z nami. 

Wybierz region, w którym 
będzie użytkowane Safescan 
6165. Użyj przycisków (  ) 
do przełączania między 
„EUROPA”, „Wielka Brytania”, 
„USA”, „AZJA PD.-WSCH.” i 
„AUSTRALIA”. Naciśnij „OK”, 
aby potwierdzić. 

D. Ustawienie regionu

E. Ponowna kalibracja ogniwa obciążnikowego
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Aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję, naciśnij „OK” po 
wyświetleniu ekranu 
AUTOMATYCZNE 
DODAWANIE. 

Przełącz między WŁ. i WYŁ., 
używając (  ) i naciśnij 
„OK”, aby potwierdzić.

Urządzenie powróci do ekranu 
liczenia.

Aktywując funkcję AUTOMATYCZNE DODAWANIE, kwota 
liczonego nominału jest automatycznie dodawana do całkowitego 
wyniku liczenia po usunięciu pozycji z platformy. Przy włączonej 
funkcji należy nacisnąć „OK”, aby dodać kwotę do sumy. 
Domyślnie ustawienie AUTOMATYCZNE DODAWANIE jest 
włączone.

6.2.8. Automatyczne DODAWANIE
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Przełącz między WŁ. i WYŁ., 
używając (  ) i naciśnij 
„OK”, aby potwierdzić.

Aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję, naciśnij „OK” po 
wyświetleniu ekranu 
AUTOMATYCZNIE 
NASTĘPNY. 

Urządzenie powróci do ekranu 
liczenia.

Aktywując funkcję AUTOMATYCZNIE NASTĘPNY, urządzenie 
automatycznie przełącza się na następny nominał po usunięciu 
pozycji z platformy. Przy włączonej funkcji należy użyć (  ), aby 
przejść do następnego nominału.  Domyślnie ustawienie 
Automatycznie następny jest włączone.              

6.2.9. Automatycznie NASTĘPNY
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W tym rozdziale opisano obsługę Safescan 6165, a także strukturę 
menu urządzenia. 

7. Rozwiązywanie problemów

Komunikat błędu Opis

PODEJRZANE – SPRAWDŹ 
POZYCJĘ
Nieprawidłowa liczba monet 
wykryta w rulonie monet / 
nieprawidłowa liczba 
banknotów wykryta w pakiecie 
banknotów. 

Rozwiązanie: 
Sprawdź, czy w rulonie monet 
/ pakiecie banknotów nie ma 
brakujących lub nadmiarowych 
monet/banknotów. Popraw 
i policz ponownie. Ze względu 
na dużą tolerancję wagi 
banknotów urządzenie 6165 
nie jest w stanie wykryć 
niekompletnych pakietów 
banknotów.

USUŃ WSZYSTKO
Po naciśnięciu „OK” na 
platformie nadal znajdują się 
pozycje – lub platforma na 
pieniądze nie była pusta 
podczas tarowania.
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Rozwiązanie: 
Usuń wszystkie pozycje 
z platformy przed 
naciśnięciem „OK” lub 
wprowadzeniem nowego 
polecenia. Upewnij się, że na 
platformie nie ma żadnych 
pozycji podczas tarowania 
urządzenia 6165.

Zliczona liczba jest 
nieprawidłowa. 
Sprawdź, czy pojemnik na 
bilon był już umieszczony na 
urządzeniu podczas 
uruchamiania. W takim 
przypadku waga pojemnika 
została automatycznie 
tarowana, co spowodowało 
nieprawidłowe liczenie 
(dotyczy tylko monet). 
Sprawdź, czy platforma na 
pieniądze została usunięta 
i umieszczona podczas 
liczenia.

Rozwiązanie: 
- Zdejmij pojemnik 
z platformy i umieść go 
ponownie lub uruchom 
ponownie urządzenie. 
Upewnij się, czy na 
platformie nie ma pojemnika 
podczas włączania zasilania 
urządzenia 6165.

- Nigdy nie usuwaj pieniędzy  
 z platformy podczas liczenia.

Zliczona ilość jest 
nieprawidłowa

Komunikat błędu Opis
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PRZECIĄŻENIE
Na platformie na pieniądze 
położono zbyt duży ciężar.

Rozwiązanie:
Usuń cały ciężar z platformy. 
Jeśli komunikat zniknie: 
kontynuuj normalne 
korzystanie z urządzenia 
6165. Jeśli komunikat 
pozostaje: wyłącz urządzenie 
6165 i uruchom ponownie. 
Jeśli komunikat pojawia się 
często lub nie znika, 
skontaktuj się z zespołem ds. 
obsługi klienta Safescan.

Komunikat błędu Opis
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Usuń .. – ..  SZT.
Ciężar na wadze jest zbyt 
duży, aby urządzenie 6165 
mogło określić dokładną ilość 
monet lub banknotów. 

 
Rozwiązanie: 
Zdejmij wskazaną liczbę 
monet lub banknotów 
z platformy na pieniądze, aż 
urządzenie 6165 będzie 
w stanie określić ich liczbę. 
Kontynuuj liczenie. Banknoty 
należy zawsze umieszczać na 
platformie w stosach maks. 25 
sztuk na raz. 
Liczenie 2 wersji tego samego 
nominału jest możliwe, jeśli:

Pierwszy stos banknotów na 
platformie nie przekracza 
10 szt.

Kolejne stosy banknotów nie 
przekraczają 15 szt.

Komunikat błędu Opis
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Komunikat błędu Opis
Usuń kilka 
Dotyczy tylko liczenia 
banknotów. Ciężar na wadze 
jest nielogiczny ze względu na 
tolerancję wagi banknotu – 
urządzenie 6165 nie może 
określić dokładnej liczby 
banknotów na platformie. 

 
Rozwiązanie: 
Zdejmij niewielką ilość 
banknotów, aż urządzenie 
6165 będzie w stanie określić 
ich liczbę. Kontynuuj liczenie. 
Banknoty należy zawsze 
umieszczać na platformie 
w stosach maks. 25 sztuk na 
raz. Liczenie 2 wersji tego 
samego nominału jest 
możliwe, jeśli:

Pierwszy stos banknotów na 
platformie nie przekracza 
10 szt.

Kolejne stosy banknotów nie 
przekraczają 15 szt.
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Komunikat błędu Opis
Niski poziom baterii
Moc baterii jest niższa niż 5%. 

 
Rozwiązanie: 
Podłącz zasilacz, aby 
naładować baterię. Komunikat 
pojawia się wyłącznie po 
umieszczeniu akumulatora 
LB-205 Safescan.

Wada
Wadliwe ogniwo 
obciążnikowe, nie ma 
możliwości ważenia/liczenia. 

Rozwiązanie: 
Skontaktuj się z zespołem ds. 
obsługi klienta Safescan
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1. Odłącz zasilacz. 
2. Zdejmij platformę na pieniądze z wagi.
3. Odwróć urządzenie do góry nogami i otwórz pokrywę baterii 

(zob. rozdział 3.1).
4. Umieść akumulator w komorze baterii, podłącz przewód 

i zamknij pokrywę.
5. Umieść platformę na pieniądze na wadze.
6. Podłącz zasilacz, aby naładować akumulator.

Urządzenie jest zasilane wyłącznie na akumulator:
- Pełne naładowanie akumulatora -> Moc 

akumulatora wynosi 100%

- Wskaźnik akumulatora do połowy* -> Moc 
akumulatora przekracza 50%

- Połowa akumulatora stale miga -> Moc 
akumulatora poniżej 20%

- Wskaźnik rozładowanego akumulatora miga* -> 
Akumulator jest rozładowany (moc akumulatora 
poniżej 5%) Na ekranie będzie migać komunikat 
Niski poziom baterii, podłącz zasilacz, aby 
naładować akumulator.

- Podczas uruchamiania: Wewnętrzne segmenty migają przez 5 
sekund -> Akumulator w trakcie ładowania...

- Podczas uruchamiania: Wszystkie segmenty migają przez 5 
sekund, gdy ikona baterii pozostaje włączona -> Akumulator jest 
naładowany w 100%.

8. Akumulator (wyposażenie opcjonalne) 

8.1. Montaż akumulatora LB-205 Safescan 

8.2. Wskaźnik stanu akumulatora
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Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach urządzeń i walut, 
sprawdź www.safescan.com.

Aktualizacje oprogramowania są wczytywane do urządzenia przez 
opcję menu Aktualizuj oprogramowanie, zobacz 6.2.7 – C.
Aktualizacje tabeli wag są dokonywane za pomocą bezpłatnego 
oprogramowania do aktualizacji walut. Oprogramowanie 
automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania 
i ładuje najnowszy plik tabeli wag do urządzenia 6165.

Instrukcje dotyczące aktualizacji można znaleźć w pakiecie 
aktualizacji do pobrania ze strony www.safescan.com. 

Uwaga: żywotność akumulatora może ulec pogorszeniu po 
wielu cyklach ładowania – jest to powszechne w przypadku 
korzystania z akumulatorów.

9. Aktualizacje 
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Safescan 6165

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności 
może prowadzić do zwarć i poważnych obrażeń, takich jak 
oparzenia, porażenia prądem elektrycznym i zagrożenia 
pożarem.

- Nigdy nie używać uszkodzonego zasilacza / przewodu 
zasilającego.

- Zawsze używać dostarczonego zasilacza.
- Nigdy nie wystawiać urządzenia, zasilacza, przewodów 

na działanie płynów i wilgoci ani nie dotykać ich mokrymi 
rękoma.

- Nigdy nie dotykać ani nie (odłączać) podłączać zasilacza 
mokrymi rękoma.

- Zawsze odłączać urządzenie od gniazdka sieciowego 
przed przeniesieniem w inne miejsce.

- Zawsze trzymać wtyczkę podczas odłączania urządzenia 
od gniazdka sieciowego, nigdy nie ciągnąć za przewód.

- Nigdy nie rozlewać żadnych płynów ani detergentów 
chemicznych (czyszczących) na urządzenie. 

- W przypadku wylania płynu na urządzenie należy zawsze 
odłączyć je od gniazdka sieciowego, wyjąć akumulator 
(jeśli jest zainstalowany) i skontaktować się z Safescan 
w celu uzyskania pomocy.

PRZESTROGA! Uszkodzenie produktu lub elementu ważącego
- Upewnić się, że żadne przedmioty (monety, papier 

spinacze, zszywki,) nie wpadły do urządzenia, mogą 
one zablokować części mechaniczne i element ważący 
oraz uszkodzić lub połamać urządzenie, co spowoduje 
unieważnienie gwarancji.

- Zawsze umieszczać urządzenie 6165 na płaskiej 
i stabilnej powierzchni, utrzymywać obszar wokół 
platformy na pieniądze w czystości.

- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub jakichkolwiek 
usterek, czyścić urządzenie suchą szmatką. Nie używać 
mokrej ani wilgotnej szmatki lub (chemicznych) środków 
czyszczących.

13. Środki ostrożności
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UWAGA! Ryzyko nieprawidłowego działania lub uszkodzenia 
urządzenia

- Jak w przypadku każdej precyzyjnej wagi na wynik 
ważenia ma wpływ znaczny przepływ powietrza. Z tego 
względu urządzenia nie należy używać w pobliżu 
wentylatorów chłodzących, klimatyzatorów, otwartych 
okien itp.

- Ostrożnie umieszczać przedmioty na platformie ważącej, 
nie rzucać ani nie upuszczać.

- Nie upuszczać, nie uderzać ani nie potrząsać 
urządzeniem 6165. 

- Nigdy nie kłaść przedmiotów ważących więcej niż 1,5 kg 
na urządzeniu 6165.

- Safescan 6165 nie może identyfikować fałszywych 
pieniędzy. 

- Nigdy nie demontować urządzenia, spowoduje to 
natychmiastowe unieważnienie gwarancji.

- Nigdy nie zostawiać żadnych przedmiotów – nawet 
pojemnika na bilon – na platformie na pieniądze, jeśli 
urządzenie nie jest używane lub gdy jest przechowywane 
przez dłuższy czas. 

- Nie używać urządzenia w zakurzonym lub 
brudnym  otoczeniu, ponieważ może to prowadzić do 
nieprawidłowego działania czujnika. 

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, 
wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego, aby uniknąć 
uszkodzenia sprzętu.

- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Używać tylko 
opcjonalnie dostępnego akumulatora LB-205 Safescan.



Akumulator  
Akumulator LB-205 Safescan

Termiczna drukarka paragonów  
Safescan TP-230

Oprogramowanie do liczenia pieniędzy  
Safescan MCS

Zestaw pojemników na bilon do ważenia 
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

AKUMULATOR LB-205 (produkt opcjonalny)

OSTRZEŻENIE! Oparzenia, ryzyko pożaru i zatrucia. 
Ryzyko poważnych obrażeń

- Zawsze przechowywać baterie z dala od źródeł ognia, 
ciepła i wody.

- Zawsze unikać dotykania akumulatora gołymi rękami jeśli 
jest skorodowany lub wystąpił wyciek.

PRZESTROGA! Uszkodzenie, wyciek
- Wyjąć akumulator z urządzenia w przypadku 

długotrwałego nieużywania lub przechowywania.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia, zutylizować akumulator 

zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akcesoria opcjonalne



Funkcje  
Waga do liczenia pieniędzy, do liczenia monet, banknotów, pakietów 
banknotów i rulonów monet. 
Może być również używana jako waga precyzyjna (uwaga: nie jest 
„dopuszczona do obrotu”).

Waluty 
W zależności od regionu — więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.safescan.com

Wymiary (DxSxW) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 cala

Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,1 cala o wysokim kontraście

Interfejs USB-B do komputera, RJ-10 do drukarki

Wymagania dotyczące zasilania Zasilanie 12 V/0,5 A

Pobór energii  
Maks. 2,4 W w trybie pracy (bez ładowania baterii)
Maks. 6 W w trybie pracy (z ładowaniem baterii)
Maksymalnie 50 mW w trybie czuwania/bezczynności

Temperatura pracy 0–40˚C

Temperatura przechowywania -25 ~ 55˚C

Maksymalna nośność 1,5 kg / 3,3 funta

Maksymalna precyzja 0,05 gr

Masa netto 660 gr / 23 uncje

Certyfikacja CE, FCC, RoHS

14. Dane techniczne
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