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1. Conteúdo da embalagem

Clique aqui para abrir uma versão para impressão 
do manual na líntgua seleccionada.

Versão de impressão
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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. Balança de Contagem de Dinheiro Safescan 6165
2. Plataforma de dinheiro
3. Copo para dinheiro
4. Cabo de ligação USB para PC
5. Adaptador de corrente (12V/0.5A, 6 Watts)
6. Folheto de iniciação/Instruções de segurança

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

Parte posterior

Parte inferior

1. Plataforma de dinheiro
2. Taça de moedas 
3. Visor LCD
4. Chaves de controlo
5. Compartimento da bateria
6. Conector de alimentação 
7. Conector de impressora
8. Porta USB para ligação ao PC 

2. Dispositivo
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3 5
4

6

7

8
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BF
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D
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1. Valores em dinheiro (moedas, notas e outros artigos de 
 contagem) 

2. Menu de definições
3. Quantidade
4. Menu de calibração
5. Indicador do nível da bateria  
6. Denominação
7. Versão da denominação
8. Valor actual / valor na plataforma  
9. Valor total
10. Banco activo 
11. Moeda

12. Ligar / Desligar
13. Abrir menu de definições
14. Apagar entrada / retroceder 
15. Navegação 
16. Confirmar selecção / Adicionar valor ao total

3. Visor e botões
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4. Utilização pela primeira vez

4.1. Instalação

1. Coloque o dispositivo numa 
superfície plana e insira a 
 plataforma de dinheiro.

3. Ligar o dispositivo (  ) sem 
utilizar o copo de moedas.

2. Ligue o dispositivo e o 
adaptador de corrente. 

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Definir região (local de utilização)

1. Depois de o seu dispositivo 
estar ligado, seleccione a 
região / localização onde 
será utilizado.

3. Quando tiver selecionado a 
região correta, prima “OK”.

2. Utilize as teclas de seta  
(  ) para alternar  entre 
as diferentes regiões 
 disponíveis  (EUROPA, 
 REINO UNIDO, EUA, S-E 
ÁSIA e AUSTRÁLIA).
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4.3. Seleccionar a moeda

1. A seguir, use as setas do 
teclado (  ) para selec-
cionar a sua moeda prede-
finida e prima “OK” para 
guardar a sua preferência. 

2. O dispositivo activará, 
 agora, o modo de contagem 
para que possa começar a 
contar a partir da denomina-
ção mais pequena. 



Mais informações, artigos, tutoriais e vídeos support.safescan.com8

Português

5. Instruções de contagem

5.1. Contagem de moedas

Nota: Conte uma denominação de cada vez. Para uma 
contagem eficiente, certifique-se de que as moedas e notas 
foram previamente seleccionadas. Utilize sempre o copo de 
moedas ao contar moedas.

Coloque as moedas no copo 
de moedas fornecido.

Coloque o copo da moeda na 
plataforma.
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O 6165 mudará automaticamente para a próxima denominação 
de moeda. Em alternativa, utilize os botões (  ) para 
seleccionar uma denominação. Após a contagem do valor mais 
elevado da moeda, a 6165 mudará automaticamente para o 
valor mais baixo da nota.

Tire o copo de moedas da 
plataforma. O resultado da 
contagem será adicionado ao 
total; escutará um sinal sonoro 
para confirmar.

A quantidade e o valor das 
moedas serão visualizados. 
Quando o dispositivo tiver 
terminado a contagem, 
escutará um sinal sonoro para 
confirmar.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Contagem de notas

Coloque as notas em 
pequenos lotes (máx. 25 
notas) na plataforma de 
dinheiro.

Ouvirá um sinal sonoro para 
confirmar que as notas foram 
contadas. O visor indicará 
o número total e o valor das 
notas, e acrescenta o valor ao 
total.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Deixe a primeira pilha na 
plataforma de dinheiro e 
adicione a pilha seguinte 
com a mesma denominação. 
Continue a adicionar pilhas 
até todas as notas da 
denominação seleccionada 
terem sido contadas.

Retire todas as notas em 
simultâneo da plataforma. 
Ouvirá um sinal sonoro para 
confirmar que as notas foram 
contadas. O seu valor será 
acrescentado ao total. A 6165 
mudará automaticamente para 
a próxima denominação de 
nota.
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Foram colocadas demasiadas notas na plataforma. O visor indica 
“Remover ..-... pcs”. Remova o número de notas sugeridas até o 
6165 ser capaz de determinar a quantidade de notas. Continuar a 
adicionar mais notas na plataforma em pequenos lotes. 

Peso ilógico detectado: o 6165 não é capaz de determinar a 
quantidade correcta de notas na plataforma. O visor indica 
"Remover algumas". Remova algumas notas (máx. 5 notas 
de cada vez) até o 6165 ser capaz de determinar a quantidade 
de notas. Continuar a adicionar mais notas na plataforma em 
pequenos lotes. 

1. Demasiadas notas na plataforma

2. Peso ilógico detectado
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Se a diferença de peso entre a antiga e a nova versão de uma nota 
estiver dentro de um certo limite, as versões podem ser contadas 
em conjunto. Não há necessidade de ordenar primeiro. Por favor, 
tenha em atenção o seguinte:

5.3. Contar as versões novas e antigas da mesma 
denominação

Máx. 10
Notas 

A primeira pilha de notas 
mistas (antiga e nova versão 
juntas) colocada na plataforma 
não deve exceder 10 notas.

As seguintes pilhas não devem 
exceder 15 notas.

Máx. 15
Notas
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A versão 1 é a antiga versão. A versão 2 é a nova versão.

Se a diferença de peso entre as diferentes versões não estiver 
dentro do limite, o Safescan 6165 pode pedir-lhe que as conte 
separadamente. 

As versões são indicadas no visor.

Coloque apenas rolos completos de moedas na plataforma de 
dinheiro. Isto significa que o rolo de moedas contém a quantidade 
correcta de moedas, e que estas moedas são todas da mesma 
denominação e moeda.

Pesos de rolos de moedas de EUR, GBP e USD são pré-
calibrados no dispositivo. Os pesos de rolos de moedas para 
outras moedas podem ser calibrados manualmente. Consulte o 
capítulo 4.2.6. sobre como calibrar os rolos de moedas.

Sempre que for lançada uma nova versão ou denominação de 
uma moeda pré-instalada, pode actualizar o Safescan 6165 
gratuitamente, descarregando uma actualização monetária em 
www.safescan.com.

5.4. Contagem de rolos de moedas
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O reconhecimento automático 
dos rolos de moedas 
começará directamente após a 
contagem das notas soltas. No 
ecrã, aparece o ícone ‘AUTO’.

5.4.1. Contagem de rolos/sacos de moedas com rolo de 
moedas com reconhecimento ‘AUTOMÁTICO’

Coloque um rolo completo 
de moedas da moeda 
seleccionada na plataforma de 
dinheiro. 

É emitido um sinal sonoro 
após a confirmação do rolo de 
moedas. 
A quantidade, valor e 
denominação do rolo será 
apresentada em breve (2 
seg). A seguir, será indicada a 
quantidade total e o valor dos 
rolos de moedas.

1 Rolo
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Adicione outro rolo de moedas 
na plataforma e aguarde 
pelo som de aviso sonoro 
de confirmação antes de 
adicionar o próximo rolo de 
moedas. Repita este processo, 
adicionando rolos de moedas 
um a um, até todos os rolos de 
moedas estarem na plataforma 
e contados. 

Retire todos os rolos de 
moedas da plataforma de 
dinheiro. O resultado da 
contagem será adicionado ao 
total. 

+ 1 Rolo
+ 1 Rolo
+ 1 Rolo
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1. O dispositivo detectou um 
pacote de denominação com 
um peso comum. Aparece a 
mensagem "SELECCIONAR" 
e as setas estão a piscar. 

Algumas moedas têm pacotes de moedas diferentes em 
denominação, mas semelhantes no peso. Quando tal pacote 
for detectado, o Safescan 6165 dar-lhe-á a oportunidade de 
seleccionar a denominação correcta. Por favor, veja o exemplo 
seguinte de como operar esta função.

2. Use os botões (  ) para 
seleccionar a denominação 
do rolo/saco de moedas que é 
colocado na plataforma. 

5.4.2. Contagem de rolos de moedas / sacos semelhantes 
no peso

3. Prima "OK" para confirmar 
a denominação do rolo/saco 
de moedas. O dispositivo 
adicionará os resultados da 
contagem ao total. 

4. Após 2 segundos, a 
indicação da denominação 
desaparece. O dispositivo 
está pronto para receber um 
próximo rolo/saco de moedas.
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Para contar rolos de moedas 
por denominação, utilize os 
botões (  ) para seleccionar 
rolos de moedas 'AUTO'. 
Prima "OK" .

Colocar um rolo de moedas 
completo da denominação 
seleccionada na plataforma de 
moedas. 

Utilize o botão (  ) para 
seleccionar a primeira 
denominação disponível do 
rolo de moedas.

É emitido um sinal sonoro 
após a confirmação do rolo de 
moedas. A quantidade, o valor 
e a denominação do rolo são 
indicados.

5.4.3. Contagem de rolos/sacos de moedas por 
denominação

1 Rolo
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Adicione outro rolo de moedas 
da denominação seleccionada 
na plataforma e aguarde pelo 
som do bip de confirmação 
antes de adicionar o próximo 
rolo de moedas. Repita este 
processo, adicionando rolos 
de moedas um a um até todos 
os rolos de moedas desta 
denominação estarem na 
plataforma e contados. 

Retire todos os rolos de 
moedas da plataforma de 
dinheiro. O resultado da 
contagem será adicionado ao 
total. O dispositivo mudará 
automaticamente para a 
próxima denominação do rolo 
de moedas.

+ 1 Rolo
+ 1 Rolo
+ 1 Rolo



Mais informações, artigos, tutoriais e vídeos support.safescan.com20

Português

5.5. Concluir uma contagem

Ver resultados atuais da contagem.

Apagar / Corrigir resultados de contagem

Para ver os resultados da contagem dos rolos de moedas, utilize 
os botões(  ) para seleccionar rolos de moedas 'AUTO' e prima 
"OK" para ver os resultados separados dos rolos de moedas.

A qualquer momento durante uma contagem pode apagar ou 
adicionar resultados de contagem a um item de contagem. Basta 
alternar para o item que necessita de ser alterado, utilizando os 
botões (  ) . A partir deste ponto, pode:
- Premir "CE" para apagar os resultados da contagem do item 

de contagem seleccionado. Quando quiser apagar a contagem 
completa, inicie uma nova contagem, conforme descrito nos 
pontos do MENU.

- Adicionar mais do item de contagem seleccionado para 
completar a contagem.

Imprimir resultados da contagem

Quando terminar a contagem, pode imprimir os resultados na 
impressora opcional Safescan TP-230, tal como descrito nos 
pontos do MENU.
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Iniciar uma nova contagem

Para iniciar uma nova contagem, prima "MENU". O visor indicará 
"NOVA CONTAGEM". Prima “OK” para confirmar.  

Exportar resultados da contagem para o Safescan MCS

Execute o software de contagem de dinheiro no seu PC e clique no 
ícone Dados de Contagem para transferir os dados de contagem 
do 6165 para o software. Para mais detalhes, consulte o manual 
do utilizador do Safescan Money Counting Software que pode ser 
encontrado em www.safescan.com



Mais informações, artigos, tutoriais e vídeos support.safescan.com22

Português

As 2 setas intermitentes 
indicam que pode navegar 
entre os itens de menu 
disponíveis

As 2 setas intermitentes 
indicam que tem de 
seleccionar um número.

Uma selecção pode ser 
confirmada, premindo o botão 
"OK" . Para retroceder 1 
passo no menu, prima o botão 
"OK" .  

Este capítulo descreve o funcionamento do Safescan 6165, bem 
como a estrutura do menu do dispositivo. 

Quando uma determinada acção é necessária ou quando várias 
opções são possíveis, os botões (  ) podem ser utilizados 
para navegar. Quando a navegação é possível ou quando tem de 
ser feita uma escolha no menu, o ecrã terá 2 setas a piscar. Por 
exemplo:

6. Menu e funcionamento do dispositivo

6.1. Funcionamento geral
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Pode entrar no menu do dispositivo, premindo o botão "MENU". 
Para navegar através dos artigos, utilize os botões (  ). Para 
entrar numa opção, prima "OK". A estrutura do menu é a seguinte:                

6.2. Estrutura do menu

Ver 6.2.1 Ver 6.2.2 Ver 6.2.3

Ver 6.2.4

Ver 6.2.5

Ver 6.2.6Ver 6.2.7Ver 6.2.8

Ver 6.2.9
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Quando quiser iniciar uma 
nova contagem e apagar 
todos os resultados existentes, 
prima "OK" quando aparecer 
"NOVA CONTAGEM" No ecrã. 

O texto vai começar a piscar. 
Prima "OK" mais uma vez 
para confirmar.

A máquina voltará ao ecrã de 
contagem que está totalmente 
reposto a zero.  

6.2.1. Nova contagem
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6.2.2. Banco

Pode escolher a partir dos 
montantes bancários pré-
definidos, utilizando (  ). 
Prima “OK” para confirmar. 

O ecrã de contagem indicará 
a quantidade definida como 
resultado de início negativo.

Para introduzir montantes 
bancários superiores, 
mantenha premidos os botões 
(  ); o montante subirá 
automaticamente. Prima “OK” 
para confirmar. 

OU
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6.2.3. Imprimir

A máquina voltará para o ecrã 
de contagem.

Se ligar uma impressora 
Safescan TP-230*, pode 
imprimir os seus resultados, 
premindo "OK". 

O ecrã indicará 
"IMPRESSÃO" enquanto a 
impressão é criada.
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6.2.4. Balança

O ecrã mudará agora para o 
modo de pesagem. 

Pode, agora, pesar artigos 
com uma precisão de 0,05 
gramas.

Para activar a função da 
balança, prima "OK" .

Pode tarar a balança, premindo "OK" quando o item predefinido, 
como um copo, tiver sido colocado. ‘*’ aparece no ecrã e o valor 
muda novamente para zero. Uma vez removido o item predefinido, 
o peso será indicado como um valor negativo.
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Após premir "OK", a máquina 
volta ao ecrã de contagem, 
mostrando a moeda escolhida.

Quando quiser mudar a 
moeda, prima "OK" quando a 
"MOEDA" aparecer no ecrã. 

A moeda activa é, agora, 
apresentada, com 2 setas 
a piscar. Utilize (  ) para 
navegar para a moeda 
desejada. 

6.2.5. Moeda
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Exemplo: Para rolos de 
moedas. Mude para a 
denominação desejada com 
(  ) e confirme, premindo 
"OK".

Agora coloque 5 rolos de 
moedas vazios na plataforma.

O Safescan 6165 também é capaz de contar rolos/sacos de 
moedas, maços de notas e um segundo copo de moedas. Estes 
têm primeiro de ser calibrados no 6165. Para entrar no modo de 
calibração, prima "OK" quando a "MOEDA" aparecer no ecrã. No 
modo de calibração, utilize os botões (  ) para navegar até à 
denominação desejada. Se quiser mudar para o próximo item de 
calibração, prima "OK" . A sequência é Rolos de Moedas - Pacotes 
de Notas - Copo de Moedas.

O processo de calibração para cada artigo empacotado (rolos/
sacos de moedas ou fardos de notas) é o mesmo, sendo o 
seguinte:

Calibrar rolos/sacos de moedas e maços de notas

6.2.6. Calibrar rolos/sacos de moedas, fardos de notas, 
segunda taça de moedas
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A máquina irá agora pedir-lhe 
para confirmar. Para tal, prima 
"OK" . 

O menu de calibração irá agora passar para a próxima 
denominação. Repita o processo, seleccionando a denominação 
desejada como indicado acima, ou deixe o modo de calibração, 
premindo "OK". Se quiser mudar para o próximo item de 
calibração, utilize o botão "OK" .

Retire os rolos de moedas para 
ir para a próxima etapa de 
calibração.

Seleccione o número de 
moedas que os rolos irão 
conter, utilizando os botões  
(  ) , e prima "OK".

Prima "OK" para guardar.  
O rolo está, agora, calibrado  
e guardado na máquina. 
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Calibrar um segundo copo de moedas

O Safescan 6165 está configurado para contar com copos padrão 
de 33,5 g de moedas. Contudo, alguns fabricantes de gavetas 
de dinheiro podem ter copos de moedas com um peso diferente. 
Pode configurar o seu Safescan 6165 para contar, utilizando um 
segundo copo de moedas.

A máquina mostrará que o 
peso do copo foi processado.  

Ao premir "OK", ser-lhe-á 
pedido para colocar a taça.

2x

Prima "OK" para confirmar a 
calibração.

O copo foi agora calibrado.
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Prima "OK" para regressar ao 
ecrã de contagem.

A partir de agora, uma vez iniciado o Safescan 6165, ser-lhe-á 
pedido que confirme qual o copo que tem de ser definido como 
preferência: o copo que vem com o dispositivo como padrão (CUP 
1) ou o copo que foi calibrado (CUP 2). Use os botões (  ) para 
seleccionar o copo que deseja definir como preferido. A selecção 
será guardada automaticamente.



Mais informações, artigos, tutoriais e vídeos support.safescan.com 33

Português

Quando aparecer o ecrã "SET DEVICE", é possível alterar várias 
configurações do dispositivo. Prima "OK" para entrar neste item 
do menu.  No modo "SET DEVICE", use os botões (  ) para 
navegar através dos sub-itens.

6.2.7. Configurar dispositivo

Submenu - estrutura

Ver 6.2.7 - A

Ver 6.2.7 - E

Ver 6.2.7 - B

Ver 6.2.7 - D

Ver 6.2.7 - C

Ver 6.2.7 - C
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Prima "OK" para iniciar o 
processo de definição de 
"HORA-DATA".

Alterne entre o formato de 12 
horas e 24 horas, utilizando 
(  ), e prima "OK" para 
confirmar. 

Alternar entre AM e PM, 
utilizando (  ), e prima "OK" 
para confirmar.   

As HORAS começam agora a 
piscar. Prima brevemente  
(  ) para subir ou descer 1 
hora, ou mantenha premido 
para percorrer as horas. Prima 
“OK” para confirmar. 

A. Definição da hora e data
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Será apresentada uma breve 
pré-visualização da hora 
e data definidas. O 6165 
regressa ao submenu. 

Os MINUTOS começam agora 
a piscar. Prima brevemente  
(  )para subir ou descer 1 
minuto, ou mantenha premido 
para percorrer os minutos. 
Prima “OK” para confirmar. 

Navegue pelos formatos de 
datas, utilizando (  ). Prima 
"OK" para confirmar o formato 
desejado. Agora, defina o ano, 
mês e dia da mesma forma. 
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ATENÇÃO: Ao seleccionar a opção de Repor Predefinição 
“TODOS OS CAL”, todas as configurações personalizadas, 
como itens calibrados, serão apagadas e todas as 
configurações básicas serão aplicadas a partir do reinício.

Prima "OK" para começar a reiniciar a máquina. Se quiser 
recomeçar de novo com o seu Safescan 6165, pode repor as 
predefinições de fábrica do dispositivo. Predefinição: Repor as 
predefinições, mantendo as calibrações dos pacotes de moedas 
do utilizador. Predefinição ‘Todos Cal’: Repor as definições por 
defeito, incluindo as calibrações dos utilizadores dos pacotes de 
moedas.

Prima "OK" para colocar o dispositivo em modo de actualização 
de firmeware. As actualizações do firmware (quando aplicável) 
estão disponíveis em www.safescan.com. 
Transfira o pacote de actualização de firmware e siga as instruções 
incluídas para actualizar o seu 6165.

B. Voltar à configuração padrão de fábrica

C. Actualizar firmware
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Se, devido a uma sobrecarga 
ou impacto na plataforma de 
dinheiro, a função da célula 
de carga 6165 (elemento de 
pesagem) for danificada, uma 
recalibração da célula de 
carga pode ajudar a recuperar 
a função.

1. Prima "OK" para iniciar o processo de recalibração. 
2. O dispositivo começará a "tara" e pedirá para colocar 500 

gramas de peso* na plataforma. 
3. Depois de colocar o peso de 500 gramas, o dispositivo irá 

automaticamente iniciar o processo de calibração. No ecrã, o 
texto "Amostragem" está a piscar. 

4. Quando o processo estiver concluído, o dispositivo indicará: 
Concluído. Por favor remova o peso da plataforma de dinheiro. 
Agora, o dispositivo está pronto para ser utilizado. 

* Pode adquirir um peso de calibragem de 500 gramas em  
www.safescan.com. Se não encontrar no site, por favor 
contacte-nos. 

Selecione a região onde irá 
utilizar o seu Safescan 6165. 
Use os botões (  ) para 
alternar entre "EUROPA", 
"REINO UNIDO", "EUA", "S-E 
ASIA"e "AUSTRÁLIA". Prima 
“OK” para confirmar. 

D. Definição da região

E. Recalibrar a célula de carga
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Para activar ou desactivar a 
função, prima "OK" quando 
aparece o ecrã AUTO ADD. 

Alterne entre ON e OFF, 
utilizando (  ) e premindo 
"OK" para confirmar.

A máquina voltará para ecrã 
de contagem.

Ao activar a função AUTO ADD, a quantidade de uma 
denominação contada é automaticamente adicionada ao resultado 
total da contagem, assim que os artigos forem removidos da 
plataforma. Quando esta função for desligada, é necessário premir 
"OK" para adicionar o montante ao total. Por predefinição, o AUTO 
ADD está ligado.

6.2.8. Auto ADD
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Alterne entre ON e OFF, 
utilizando (  ) e premindo 
"OK" para confirmar.

Para activar ou desactivar a 
função, prima "OK" quando 
aparece o ecrã SEGUINTE 
AUTOMÁTICO. 

A máquina voltará para ecrã 
de contagem.

Ao activar a função SEGUINTE AUTOMÁTICO, a máquina 
muda automaticamente para a denominação seguinte assim 
que os artigos forem removidos da plataforma. Quando esta 
função é desligada, é necessário utilizar (  )para passar para a 
denominação seguinte. Por predefinição, a definição Seguinte 
Automático está ligada.

6.2.9. SEGUINTE AUTOMÁTICO
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Este capítulo descreve o funcionamento do Safescan 6165, bem 
como a estrutura do menu do dispositivo. 

7. Resolução de problemas

Mensagem de erro Descrição

SUSPEITO - VERIFIQUE 
ITEM
Número incorrecto de moedas 
detectadas num rolo de 
moedas / número incorrecto 
de notas detectadas num 
maço de notas. 

Solução:
Verificar o rolo de moedas / 
maço de notas para detectar 
quaisquer moedas / notas em 
falta ou em excesso. Corrija 
e conte novamente. Devido 
à elevada tolerância de peso 
das notas, o 6165 não é capaz 
de detectar fardos de notas 
incompletos.

REMOVER TUDO
Ainda há itens presentes na 
plataforma depois de "OK" ter 
sido premido - ou a plataforma 
de dinheiro não estava vazia 
durante a taragem.
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Solução: 
Limpar a plataforma de todos 
os itens antes de premir "OK" 
ou inserir um novo comando. 
Certifique-se de que não 
há objectos na plataforma 
enquanto o 6165 realiza a tara.

A quantidade contada não 
está correcta.
Verifique se o copo de moedas 
já foi colocado no dispositivo 
durante o arranque. Nesse 
caso, o peso do copo é 
automaticamente tarado, o 
que provocará uma contagem 
incorrecta (válida apenas 
para moedas). Verifique se 
a plataforma monetária foi 
removida e colocada durante a 
contagem

Solução:
- Retire o copo da plataforma 

e coloque-o na plataforma 
novamente, ou reinicie o 
dispositivo. Certifique-se 
de que o copo não está na 
plataforma quando a ligar o 
6165.

- Nunca (re)movimente a 
plataforma de dinheiro 
durante a contagem

A quantidade contada não 
está correcta

Mensagem de erro Descrição
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SOBRECARGA
Foi colocado demasiado peso 
na plataforma de dinheiro

Solução:
Retire todo o peso da 
plataforma. Se a mensagem 
desaparecer: continue a usar o 
seu 6165 como habitualmente. 
Se a mensagem permanecer: 
desligue o 6165 e volte 
a ligar. Se a mensagem 
aparecer frequentemente ou 
não desaparecer, contacte a 
Equipa de Sucesso do Cliente 
Safescan.

Mensagem de erro Descrição
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Retirar ... - ...  PCS
O peso na balança é 
demasiado elevado para o 
6165 determinar a quantidade 
exacta de moedas ou notas. 

Solução: 
Retirar o número indicado 
de moedas ou notas da 
plataforma de dinheiro, até o 
6165 ser capaz de determinar 
o número. Continuar a contar. 
As notas devem ser sempre 
colocadas na plataforma em 
pilhas de notas no máximo de 
25 de cada vez. 
A contagem de 2 versões 
da mesma denominação é 
possível quando:

A primeira pilha de notas na 
plataforma monetária não 
excede 10 unidades.

As pilhas subsequentes 
de notas não excedem 15 
unidades.

Mensagem de erro Descrição
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Mensagem de erro Descrição

REMOVER ALGUMAS 
Válido apenas para a 
contagem de notas. O peso 
na balança é ilógico devido à 
tolerância de peso da nota - o 
6165 não consegue determinar 
a quantidade exacta de notas 
na plataforma. 

Solução:
Remover uma pequena 
quantidade de notas até o 
6165 ser capaz de determinar 
o número. Continuar a contar. 
As notas devem ser sempre 
colocadas na plataforma em 
pilhas de notas no máximo de 
25 de cada vez. A contagem 
de 2 versões da mesma 
denominação é possível 
quando:

A primeira pilha de notas na 
plataforma monetária não 
excede 10 unidades.

As pilhas subsequentes 
de notas não excedem 15 
unidades.
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Mensagem de erro Descrição

BATERIA FRACA
A potência da bateria é inferior 
a 5%. 

Solução:
Ligar o adaptador de energia 
para recarregar a bateria. Esta 
mensagem só pode aparecer 
quando a bateria Safescan   
LB-205 está inserida.

DEFEITO
A célula de carga tem defeito, 
não sendo possível a pesagem 
/ contagem. 

Solução: 
Contacte a Equipa de Sucesso 
do Cliente Safescan
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1. Desligar o adaptador de energia.
2. Retirar a plataforma de dinheiro da balança.
3. Virar o dispositivo de cima para baixo e abrir a tampa da bateria 

(ver capítulo 3.1).
4. Colocar a bateria no compartimento da bateria, ligar o fio e 

fechar a tampa.
5. Colocar a plataforma de dinheiro na escala.
6. Ligar o adaptador de energia para carregar a bateria.

O dispositivo é alimentado apenas pela bateria:
- Bateria completa ligada -> A energia da bateria é 

de 100%

- Metade do indicador de bateria está cheio* -> 
Bateria com mais de 50% de energia

- Metade da bateria está a piscar continuamente -> 
Bateria com energia inferior a 20%

- O indicador de bateria vazia está a piscar* -> 
Bateria vazia (energia da bateria inferior a 5%)  
No ecrã, a mensagem Bateria fraca estará 
a piscar; ligue o adaptador de energia para 
recarregar a bateria.

- No início: Segmentos internos piscam durante 5 segundos ->  
A bateria está a ser carregada...

- No início: Todos os segmentos piscam durante 5 segundos; 
depois disso, o o ícone da bateria permanece ligado ->  
A bateria está 100% carregada.

8. Bateria recarregável (Acessório opcional) 

8.1. Instalar a bateria recarregável Safescan LB-205 

8.2. Indicação do estado das pilhas recarregáveis
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Para mais informações sobre actualizações de dispositivos e 
moedas, consulte www.safescan.com para mais pormenores.

As actualizações do firmware são carregadas no dispositivo através 
da opção Update FW no menu, ver 6.2.7 - C.
As actualizações da tabela de pesos são feitas através da 
ferramenta gratuita de software de actualização da moeda. Este 
software verificará automaticamente se há actualizações de 
firmware e carregará o último ficheiro da tabela de pesos para o 
seu 6165.

As instruções de actualização podem ser encontradas no pacote 
de actualização que pode ser transferido em www.safescan.com. 

Nota: a duração da bateria pode deteriorar-se após muitos 
ciclos de carga - isto é comum quando se utilizam baterias 
recarregáveis.

9. Actualizações 
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Safescan 6165

ATENÇÃO! A falha em seguir estas precauções pode causar 
curto-circuitos e graves lesões, como queimaduras, choques 
eléctricos e perigo de incêndio.

- Nunca utilize um transformador/cabo de alimentação 
danificado.

- Utilize sempre e apenas o adaptador de energia 
fornecido.Nunca sujeite o dispositivo, o adaptador de 
corrente ou os cabos elétricos a líquidos ou humidade, 
nem lhes toque com as mãos húmidas.

- Nunca toque e (des)ligue o transformador com as mãos 
molhadas.

- Desligue sempre o aparelho da tomada se o desejar 
mover para outra posição.

- Segure sempre na ficha ao desligar o dispositivo  da 
tomada e nunca puxe pelo cabo.

- Nunca derrame quaisquer líquidos ou detergentes 
químicos (de limpeza)  no dispositivo. 

- Se for derramado líquido no dispositivo, desligue sempre 
a tomada de alimentação, retire a bateria (quando 
instalada) e contacte a Safescan para assistência.

CUIDADO! Danos do produto ou elemento de pesagem
- Certifique-se de que não caem objectos estranhos 

(moedas, papel, clipes, agrafos) dentro da máquina, já 
que podem bloquear as peças mecânicas e os sensores 
da máquina, e danificá-los ou parti-los, anulando a sua 
garantia.

- Coloque sempre o 6165 sobre uma superfície plana 
e estável e mantenha a área à volta da plataforma 
monetária desimpedida.

- Para evitar danificar o dispositivo ou qualquer avaria 
no seu funcionamento, limpe o dispositivo com um 
pano seco. Não use um pano molhado ou húmido, nem 
produtos (químicos) de limpeza.

13. Precauções de segurança
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AVISO! Risco de mau funcionamento ou danificação do 
dispositivo

- Como em qualquer balança de pesagem de precisão, o 
resultado da pesagem é influenciado por um fluxo de ar 
substancial. Portanto, não utilize o dispositivo perto de 
ventiladores de arrefecimento, ar condicionado, janelas 
abertas, etc.

- Coloque cuidadosamente os artigos na plataforma de 
pesagem, não os atire nem deixe cair.

- Não deixe cair, bater ou abanar o 6165. 
- Nunca coloque artigos com peso superior a 1,5 kg no 

6165.
- A Safescan 6165 não consegue identificar dinheiro falso. 
- Nunca desmonte o dispositivo, isto irá imediatamente 

anular a sua garantia.
- Nunca deixe nenhum item - nem mesmo o copo de 

moedas - na plataforma de dinheiro quando o dispositivo 
não está a ser utilizado ou quando é armazenado por um 
período mais longo. 

- Não utilize a máquina em ambientes poeirentos ou sujos, 
uma vez que  isto causará o mau funcionamento do 
sensor. 

- Se a máquina não for utilizada durante um longo período 
de tempo, retire a ficha da tomada, para evitar possíveis 
danos do equipamento.

- Para evitar danificar o dispositivo. Utilize apenas a bateria 
opcional recarregável Safescan LB-205 disponível.



Bateria recarregável  
Bateria Safescan LB-205

Impressora térmica de recibos  
Safescan TP-230

Software de Contagem de Dinheiro
Safescan MCS

Conjunto de copos de moedas pesáveis
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

BATERIA LB-205 (produto opcional)

ATENÇÃO! Queimaduras, perigo de incêndio e envenenamento. 
Risco de lesões graves
Mantenha sempre as pilhas afastadas do fogo, do calor e da água.

- Evite sempre tocar na bateria com as suas próprias mãos  
se esta estiver corroída ou quando tiver ocorrido um 
derramamento.

CUIDADO! Danos, fugas
- Retire a bateria do dispositivo em caso de não-utilização 

ou armazenamento a longo prazo.
- Elimine as baterias em conformidade com os 

regulamentos locais.

Acessórios opcionais



Funcionalidades  
Balança de contagem de dinheiro para a contagem de moedas, 
notas, maços de notas e rolos de moedas. 
Pode também ser utilizada como balança de pesagem de precisão 
(nota: não "aprovada legalmente para o comércio").

Moedas 
Depende da região - consulte www.safescan.com para mais 
informações

Dimensões (CxLxA) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 
polegadas

Ecrã LCD de alto contraste de 4,1 polegadas

Interface USB-B para PC, RJ-10 para impressora

Requisitos de energia Fonte de alimentação 12V/0.5A

Consumo de energia
Máx. 2,4W em modo de funcionamento (sem carga da bateria)
Máx. 6W em modo de funcionamento (incluindo carregamento da 
bateria)
Máx. 50mW em modo stand-by/inactivo

Temperatura de funcionamento 0 - 40˚C

Temperatura de armazenamento -25 ~ 55˚C

Capacidade máxima de carga 1,5 kg / 3,3 lbs

Máxima precisão 0,05 g

Peso Líquido 660 g / 23 oz

Certificação CE, FCC, RoHS

14. Especificações
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