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1. Vsebina paketa

Kliknite tukaj, da odprete tiskano različico priročnika 
v izbranem jeziku.

Različica za tiskanje
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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. Tehtnica za denar Safescan 6165
2. Denarna platforma
3. Posodica za kovance
4. Priključni kabel USB za računalnik
5. Napajalni adapter (12 V/0,5 A, 6 W)
6. Brošura za začetek uporabe/varnostna navodila

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

Nazaj

Spodaj

1. Denarna platforma  
2.  Posodica za kovance 
3. Zaslon LCD
4. Upravljalne tipke
5. Predalček za baterije
6. Priključek za napajanje 
7. Priključek za tiskalnik
8. Vhod USB za priključitev na osebni računalnik 

2. Naprava

1
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3 5
4

6
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8
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1. Postavke denarne vrednosti (kovanci, bankovci in druge 
 postavke za štetje) 

2. Meni Nastavitve
3. Količina
4. Meni za kalibriranje
5. Indikator ravni napolnjenosti baterije  
6. Enota
7. Različica enote
8. Trenutna vrednost/vrednost na platformi  
9. Skupna vrednost
10. Aktivna banka 
11. Valuta

12. Vklop/izklop
13. Odpiranje menija z nastavitvami
14. Brisanje vnosa/nazaj 
15. Navigacija 
16. Potrditev izbora/dodajanje vrednost vsoti

3. Zaslon in gumbi
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15 15

13

16

14
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4. Prva uporaba

4.1. Namestitev

1. Napravo postavite na ravno 
površino in vstavite denarno 
platformo.

3. Vklopite napravo (  ) brez 
posodice za kovance.

2. Priključite napravo in napa-
jalnik.

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK
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NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

NEWMENU

OK

4.2. Nastavitev regije (kraj uporabe)

1. Ko je vaša naprava vkloplje-
na, izberite regijo/kraj, kjer jo 
boste uporabljali.

3. Ko izberete pravo regijo, 
pritisnite »OK« (V redu).

2. S puščičnimi tipkami (  )  
 preklopite med različnimi 
 razpoložljivimi regijami  
(Evropa, Združeno 
 kraljestvo, ZDA, S-E Azija 
in Avstralija).
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4.3. Izbira valute

1. Nato s puščičnimi tipkami  
(  ) izberite privzeto 
valuto in pritisnite »OK«, da 
shranite nastavitev. 

2. Naprava bo zdaj aktivirala 
način štetja, tako da lah-
ko začnete šteti, pri čemer 
 začnete z najmanjšim apoe-
nom. 
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5. Navodila za štetje

5.1. Štetje kovancev

Opomba: Štej en apoen za drugim. Za učinkovito štetje se 
prepričajte, da so bili kovanci in bankovci predhodno razvrščeni. 
Pri štetju kovancev vedno uporabite posodico za kovance.

Položite kovance v priloženo 
posodico za kovance.

Posodico za kovanec postavite 
na platformo.
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6165 bo samodejno preklopil na naslednji apoen kovanca. Če 
želite, lahko za izbiro apoena uporabite gumbe (  ). Po štetju 
apoena kovanca najvišje vrednosti bo 6165 samodejno preklopil 
na apoen bankovca najnižje vrednosti.

Vzemi posodico za kovance s 
platforme. Rezultat štetja bo 
dodan vsoti, za potrditev boste 
slišali pisk.

Prikazana bosta količina in 
vrednost kovancev. Ko naprava 
konča štetje, boste slišali 
potrditveni pisk.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

5.2. Štetje bankovcev

Položite bankovce v manjših 
šopih (največ 25 bankovcev) 
na denarno platformo.

Slišali boste pisk, ki potrjuje, 
da so bankovci prešteti. Na 
zaslonu se nato prikažeta 
skupno število in vrednost 
bankovcev, vrednost pa je 
dodana v seštevek.
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160.00

360.00 360.00

160.00

360.00 360.00

Pustite prvi sveženj na denarni 
ploščadi in dodajte naslednji 
sveženj istega apoena. 
Nadaljujte z dodajanjem 
svežnjev, dokler niso prešteti 
vsi bankovci izbranega 
apoena.

Vse bankovce odstranite hkrati 
s platforme. Slišali boste pisk, 
ki potrjuje, da so bankovci 
prešteti. Njihova vrednost bo 
dodana k skupnemu znesku. 
6165 bo samodejno preklopil 
na naslednji apoen bankovca.
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Na platformo ste položili preveč bankovcev. Na zaslonu je prikazano 
"Odstranite ..-.. kosov". Odstranite toliko bankovcev, kot je 
predlagano, dokler 6165 ne določi količine bankovcev. Še naprej 
dodajajte bankovce na platformo v manjših svežnjih. 

Zaznana nelogična teža: model 6165 ne more določiti pravilne 
količine bankovcev na platformi. Na zaslonu je prikazano 
"Odstranite nekaj". Odstranite nekaj bankovcev (največ 5 
bankovcev naenkrat), dokler 6165 ne določi količine bankovcev. Še 
naprej dodajajte bankovce na platformo v manjših svežnjih. 

1. Preveč bankovcev na platformi

2. Zaznana nelogična teža
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Če je razlika v teži med staro in novo različico bankovca znotraj 
določene meje, se lahko različici štejeta skupaj. Ni jih treba vnaprej 
ločiti. Upoštevajte naslednje:

5.3. Štetje starih in novih različic istega  apoena

Največ 10
bankovcev

Prvi sveženj mešanih 
bankovcev (stara in nova 
različica skupaj), ki ga položite 
na platformo, ne sme presegati 
10 bankovcev.

Naslednji svežnji ne smejo 
presegati 15 bankovcev.

Največ 15
bankovcev
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Različica 1 je stara različica Različica 2 je nova različica.

Če razlika v teži med različnimi različicami ni znotraj mejnih 
vrednosti, vas lahko Safescan 6165 prosi, da jih štejete ločeno. 

Različice so navedene na zaslonu.

Na denarno platformo postavite samo cele zvitke kovancev. To 
pomeni, da kovanec vsebuje pravilno količino kovancev in da so vsi 
istega apoena in valute.

Uteži zvitkov kovancev za valute EUR, GBP in USD so predhodno 
kalibrirane na napravi. Uteži zvitkov kovancev za druge valute se 
lahko kalibrirajo ročno. Glejte poglavje 4.2.6. Kako kalibrirati zvitke 
kovancev.

Kadarkoli pride v obtok nova različica ali apoen vnaprej nameščene 
valute, lahko brezplačno posodobite Safescan 6165 tako, da 
prenesete posodobitev valute s spletne strani www.safescan.com.

5.4. Štetje zvitkov kovancev
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Samodejno prepoznavanje 
zvitkov kovancev se bo začelo 
takoj po štetju posameznih 
bankovcev. Na zaslonu je 
prikazana ikona ‘AUTO’ 
(samodejno). 

5.4.1. Štetje zvitkov kovancev/vrečk s samodejnim 
prepoznavanjem zvitkov kovancev „SAMODEJNO“

Na denarno platformo položite 
en celoten zvitek kovancev 
izbrane valute. 

Po potrditvi zvitka kovancev se 
oglasi pisk. 
Kmalu bodo prikazani količina, 
vrednost in apoen zvitka 
(2 sekundi). Po tem bosta 
prikazana skupna količina in 
vrednost zvitkov kovancev.

1 zvitek
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Dodajte še en zvitek kovancev 
na platformo in počakajte na 
potrditveni pisk, preden dodate 
naslednji zvitek kovancev. Ta 
postopek ponavljajte tako, 
da dodajate zvitke kovancev 
enega za drugim, dokler niso 
vsi zvitki kovancev na ploščadi 
in se štejejo. 

Odstranite vse zvitke kovancev 
s platforme za denar. Rezultat 
štetja bo prištet skupni vsoti. 

+ 1 zvitek
+ 1 zvitek
+ 1 zvitek
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1. Naprava je zaznala 
apoenski paket s skupno 
težo. Prikazano je sporočilo 
"SELECT" (Izberite) in 
puščice utripajo. 

Nekatere valute imajo pakete kovancev, ki se razlikujejo po apoenih, 
vendar so podobni po teži. Ko je takšen paket zaznan, vam bo 
Safescan 6165 omogočil izbiro pravilnega apoena. Spodaj si oglejte 
primer, kako upravljati to funkcijo.

2. Z gumbi (  ) izberite 
apoen zvitka/vrečke 
kovancev, ki je na platformi. 

5.4.2. Štetje zvitkov/vrečk kovancev s podobno težo

3. Pritisnite »OK«, da potrdite 
apoen zvitka/vrečke 
kovancev. Naprava bo 
prištela rezultate štetja 
skupni vsoti. 

4. Po 2 sekundah indikacija 
apoena izgine. Naprava 
je pripravljena za prejem 
naslednjega zvitka/vrečke 
kovancev.
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Če želite šteti zvitke kovancev 
glede na apoen, uporabite 
gumbe (  ), da izberete 
"AUTO" (Samodejno) zvitke 
kovancev. Pritisnite »OK«.

Na denarno platformo položite 
en popoln zvitek kovanec 
izbranega apoena. 

Z gumbom (  ) izberite prvi 
razpoložljivi apoen zvitka 
kovancev.

Po potrditvi zvitka kovancev 
se oglasi pisk. Prikazani so 
količina, vrednost in apoen 
zvitka.

5.4.3. Štetje zvitkov kovancev/vrečk po apoenu

1 zvitek
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Dodajte še en zvitek kovancev 
izbranega apoena na platformo 
in počakajte na potrditveni 
pisk, preden dodate naslednji 
zvitek kovancev. Ta postopek 
ponavljajte tako, da dodajate 
zvitke kovancev enega za 
drugim, dokler niso vsi zvitki 
kovancev tega apoena na 
platformi in se štejejo. 

Odstranite vse zvitke kovancev 
s platforme za denar. Rezultat 
štetja bo prištet skupni vsoti. 
Naprava bo samodejno 
preklopila na naslednji apoen 
zvitka kovancev.

+ 1 zvitek
+ 1 zvitek
+ 1 zvitek
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5.5. Končanje štetja

Ogled trenutnih rezultatov štetja

Počisti/popravi rezultate štetja

Če si želite ogledati rezultate štetja zvitkov kovancev, z gumboma 
(  ) izberite »AUTO« (Samodejno) zvitke kovancev in pritisnite 
»OK«, če si želite ogledati ločene rezultate zvitkov kovancev.

Med štetjem lahko kadar koli izbrišete ali dodate rezultate štetja v 
postavko štetja. Preprosto z gumbi (  )  preklopite na element,  
ki ga je treba spremeniti. Od tukaj dalje lahko:
- Pritisnite "CE" , da izbrišete rezultate štetja izbrane postavke 

štetja. Ko želite izbrisati celotno štetje, zaženite novo štetje, kot je 
opisano v postavkah MENIJA.

- Če želite dokončati štetje, dodajte v postavko štetja še več 
izbranih elementov štetja.

Tiskanje rezultatov štetja

Ko končate štetje, lahko rezultate natisnete na izbirnem tiskalniku 
Safescan TP-230, kot je opisano v elementih MENI.
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Začetek novega štetja

Če želite začeti novo štetje, PRITISNITE "MENU" (Meni). Na 
prikazovalniku bo prikazano "NEW COUNT" (Novo štetje). Za 
potrditev pritisnite »OK« (V redu).  

Izvoz rezultatov v sistem Safescan MCS

Zaženite programsko opremo za štetje denarja v svojem 
računalniku in kliknite ikono za podatke o štetju, da prenesete 
podatke o štetju iz 6165 v programsko opremo. Za več podrobnosti 
glejte priročnik za uporabo programske opreme za štetje denarja 
Safescan, ki ga najdete na spletnem mestu www.safescan.com
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2 utripajoči puščici kažeta, 
da se lahko premikate med 
razpoložljivimi elementi menija

2 utripajoči puščici pomenita, 
da morate izbrati številko.

Izbor lahko potrdite z gumbom 
»OK« (V redu). Če želite iti 1 
korak nazaj v meniju, pritisnite 
gumb »OK« (V redu)  

To poglavje opisuje delovanje naprave Safescan 6165 in strukturo 
menija naprave. 

Če je potrebno določeno dejanje ali če je na voljo več možnosti, se 
lahko med možnostmi premikate z gumbi (  ). Ko je premikanje 
mogoče ali ko morate v meniju izbrati eno možnost, bosta na 
zaslonu prikazani dve utripajoči puščici. Na primer:

6. Meni in delovanje naprave

6.1. Splošno delovanje
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Do menija naprave lahko dostopate z gumbom »MENU« (Meni). 
Za premikanje med elementi lahko uporabite gumbe (  ). Če 
želite vnesti možnost, pritisnite »OK« (V redu). Struktura menija je 
naslednja: 

6.2. Struktura menija

Glejte 6.2.1 Glejte 6.2.2 Glejte 6.2.3

Glejte 6.2.4

Glejte 6.2.5

Glejte 6.2.6Glejte 6.2.7Glejte 6.2.8

Glejte 6.2.9
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Ko želite začeti novo štetje 
in izbrisati vse obstoječe 
rezultate, pritisnite »OK«  
(V redu), ko je prikazan zaslon 
»NEW COUNT« (Novo štetje). 

Besedilo bo začelo utripati. 
Za potrditev znova pritisnite 
»OK« (V redu).

Naprava se bo vrnil na 
zaslon štetja, ki je v celoti 
ponastavljen na nič.  

6.2.1. Novo štetje
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6.2.2. Banka

Izbirate lahko med vnaprej 
nastavljenimi bančnimi 
zneski z uporabo (  ).                                   
Za potrditev pritisnite »OK«  
(V redu). 

Na zaslonu štetja bo 
nastavljeni znesek prikazan kot 
negativni rezultat začetka.

Za vnos večjih bančnih 
zneskov pritisnite in držite 
gumbe (  ) in znesek se 
bo samodejno povečal. Za 
potrditev pritisnite »OK«  
(V redu). 

ALI
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6.2.3. Tiskanje

Naprava se bo vrnila na zaslon 
štetja.

Ko povežete tiskalnik Safescan 
TP-230*, lahko rezultate 
natisnete tako, da pritisnete 
»OK« (V redu). 

Na zaslonu se izpiše 
»PRINTING« (Tiskanje), 
medtem ko se ustvari izpis.



Več informacij, članki, vadnice in videoposnetki support.safescan.com 27

Slovenian

6.2.4. Tehtnica

Zaslon se bo zdaj spremenil v 
način tehtanja. 

Zdaj lahko tehtate predmete z 
natančnostjo 0,05 grama.

Če želite aktivirati funkcijo 
tehtnice, pritisnite »OK« (V 
redu).

Čisto težo tehtnice lahko določite tako, da pritisnete »OK«(V redu),  
ko je nameščen privzeti element, kot je posodica. Na zaslonu se 
prikaže "*" in vrednost se spremeni nazaj na nič. Ko je privzeti 
element odstranjen, bo njegova teža prikazana kot negativna 
vrednost.
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Ko pritisnete »OK« (V redu), 
se bo naprava vrnila na zaslon 
štetja in prikazala izbrano 
valuto.

Če želite spremeniti valuto, 
pritisnite »OK« (V redu), 
ko je prikazan zaslon 
»CURRENCY« (Valuta). 

Aktivna valuta je zdaj 
prikazana z 2 utripajočima 
puščicama. Uporabite (  ), 
da se premaknete do želene 
valute. 

6.2.5. Valuta
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Primer: Za zvitke kovancev. 
Premakni se na želeni apoen 
z gumbom (  )  in potrdite s 
pritiskom tipke »OK« (V redu).

Zdaj postavite 5 praznih zvitkov 
kovancev na platformo.

Safescan 6165 lahko prešteje tudi zvitke/vrečke kovancev, svežnje 
bankovcev in drugo posodico kovancev. Te je treba najprej umeriti 
na napravi 6165. Če želite vstopiti v način umerjanja, pritisnite 
»OK«(V redu) , ko je prikazan zaslon »CURRENCY« (Valuta). 
Ko ste v načinu kalibriranja, se (  )  z gumbi za krmarjenje 
premaknite do želenega apoena. Če želite preklopiti na naslednji 
element za kalibriranje, pritisnite »OK« (V redu). Zaporedje je: zvitek 
kovancev - svežnji bankovcev - posodica za kovance.

Postopek umerjanja za vsak sveženj (zvitki/vrečke kovancev ali 
svežnji bankovcev) je enak in poteka na naslednji način:

Kalibriranje zvitkov/vrečk kovancev in svežnjev bankovcev

6.2.6. Kalibriranje zvitkov/vrečk kovancev, svežnjev 
bankovcev, druge posodice kovancev
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Stroj vas bo zdaj prosil, da 
potrdite. Pritisnite »OK« (V 
redu) , da to storite. 

Meni za umerjanje se bo zdaj premaknil na naslednji apoen. 
Postopek ponovite tako, da izberete želeni apoen, kot je 
prikazano zgoraj, ali pa zapustite način umerjanja, tako da pritisnete 
»OK« (V redu). Če želite preklopiti na naslednji element za 
umerjanje, uporabite gumb »OK«(V redu) .

Odstranite zvitke kovancev, 
da preidete na naslednji korak 
umerjanja.

S tipkami (  ) izberite število 
kovancev, ki jih bodo zvitki 
vsebovali, in pritisnite »OK« (V 
redu).

Pritisnite »OK«(V redu) , da 
shranite. Zvitek je zdaj umerjen 
in shranjen v stroju. 
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Umerjanje druge posodice za kovanec

Safescan 6165 je konfiguriran tako, da se šteje s standardnimi 
33,5-gramskimi posodicami za kovance. Nekateri proizvajalci 
blagajniških predalov pa lahko imajo posodice za kovance z različno 
težo. Svojo napravo Safescan 6165 lahko konfigurirate tako, da 
šteje z uporabo druge posodice za kovance.

Stroj bo pokazal, da je teža 
posodice obdelana.  

Ko pritisnete »OK« (V redu), 
boste pozvani, da položite 
posodico.

2x

Pritisnite »OK« (v redu), da 
potrdite umerjanje.

Posodica je zdaj umerjena.
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Pritisnite »OK«(V redu) , da se 
vrnete na zaslon štetja.

Ko boste od zdaj naprej zagnali Safescan 6165, boste morali 
potrditi, katera posodica mora biti nastavljena kot prednostna: 
posodica, ki je priložena napravi kot privzeta (POSODICA 1) ali 
POSODICA, ki ste jo umerili (POSODICA 2). Z gumbi (  ) izberite 
posodico, ki jo želite nastavit kot prednostno. Izbor se bo samodejno 
shranil.
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Ko je prikazan zaslon "SET DEVICE" (Nastavitev naprave), lahko 
spremenite več nastavitev naprave. Pritisnite »OK«(V redu) , 
da vnesete ta element menija.  Ko ste v načinu "SET DEVICE" 
(Nastavitev naprave), se lahko po podmenijih premikate z gumbi  
(  ).

6.2.7. Nastavitev naprave

Podmeni - struktura

Glejte 6.2.7 - A

Glejte 6.2.7 - E

Glejte 6.2.7 - B

Glejte 6.2.7 - D

Glejte 6.2.7 - C

Glejte 6.2.7 - C
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Pritisnite »OK« (V redu), da 
začnete postopek nastavitve 
”TIME-DATE” (Datum in čas).

Med 12-urno in 24-urno obliko 
lahko preklopite z uporabo 
(  ) in pritisnite »OK« (V 
redu).

Preklopite med zapisom AM 
(dopoldan) in PM (popoldan) 
z uporabo (  ) in pritisnite 
»OK« (v redu) za potrditev.

URE zdaj začnejo utripati. 
Na kratko pritisnite (  ), 
da spremenite prikaz za 1 
uro navzgor ali navzdol, ali 
pa pritisnite in držite, da se 
pomaknete za več ur hkrati.  
Za potrditev pritisnite »OK«  
(V redu). 

A. Nastavitev časa in datuma
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Prikazan bo kratek predogled 
nastavljenega časa in datuma. 
Naprava 6165 se nato vrne v 
podmeni. 

MINUTE začnejo utripati. 
Na kratko pritisnite(  ), 
da spremenite prikaz za 1 
minuto navzgor ali navzdol, 
ali pritisnite in držite, da se 
pomaknete za več minut hkrati. 
Za potrditev pritisnite »OK« (V 
redu). 

Skozi oblike zapisa datumov  
se pomikajte z uporabo (  ).  
Pritisnite »OK«(V redu) , da 
potrdite želeno obliko zapisa. 
Na enak način zdaj nastavite 
leto, mesec in dan. 
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OPOZORILO: Če izberete privzeto možnost ponastavitve«ALL 
CAL« (Vsa umerjanja), bodo vse prilagojene nastavitve, kot so 
umerjeni elementi, izbrisane in vse osnovne nastavitve bodo 
veljale od ponovnega zagona.

Pritisnite »OK« (V redu), da začnete s ponastavitvijo naprave. Če 
želite začeti uporabljati napravo Safescan 6165 na novo, jo lahko 
ponastavite nazaj na tovarniške privzete nastavitve. Privzeto: 
Ponastavi na privzete nastavitve, hkrati pa ohrani uporabniška 
umerjenja za paketov kovancev. Privzeto "All Cal" (Vsa umerjanja): 
Ponastavi na privzete nastavitve, vključno z uporabniškimi umerjanji 
za paketov kovancev.

Pritisnite »OK« (V redu), 
da nastavite napravo v 
načinu posodobitve vdelane 
programske opreme. 
Posodobitve vdelane 
programske opreme (kadar je 
primerno) so na voljo na spletni 
strani www.safescan.com. 

Prenesite paket za posodobitev vdelane programske opreme in 
sledite priloženim navodilom za posodobitev naprave 6165.

B. Nazaj na tovarniško privzeto nastavitev

C. Posodobitev vdelane programske opreme
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Če je zaradi preobremenitve 
ali udarca na denarni 
platformi merilna celica /
element tehtanja) naprave 
6165 poškodovana, lahko s 
ponovnim umerjanjem merilne 
celice pomagate obnoviti 
funkcijo.

1. Pritisnite »OK«(V redu) , da začnete postopek ponovnega 
umerjanja.

2. Naprava bo začela določati čisto težo in bo nadaljevala s prošnjo 
za namestitev 500 gramov teže* na platformo. 

3. Po namestitvi 500 gramske teže bo naprava samodejno zagnala 
postopek umerjanja. Na zaslonu utripa besedilo: "Sampling" 
(Vzorčenje). 

4. Ko je postopek končan, bo naprava prikazala: "Finished" 
(Končano). Odstranite utež z denarne platforme. Naprava je zdaj 
pripravljena za uporabo. 

* Umeritveno težo 500 gramov lahko kupite na  
www.safescan.com. Če je ne najdete na spletni strani, se obrnite 
na nas. 

Izberite regijo, kjer boste 
uporabljali napravo Safescan 
6165. Z gumbi (  ) preklopite 
med "EVROPA", "Združeno 
kraljestvo", "ZDA", 
"S-V AZIJA"in 
"AVSTRALIJA". Za potrditev 
pritisnite »OK«  (V redu). 

D. Nastavitev regije

E. Ponovno kalibriranje merilne celice
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Če želite aktivirati ali 
deaktivirati funkcijo, pritisnite 
»OK« , ko se prikaže zaslon za 
SAMODEJNO DODAJANJE. 

Preklopite med vklopom in 
izklopom z gumbi (  ) in 
pritisnite »OK« za potrditev.

Naprava se bo vrnila na zaslon 
štetja.

Z aktiviranjem funkcije  SAMODEJNEGA DODAJANJA se znesek 
preštetega apoena samodejno doda skupnemu rezultatu štetja, ko 
so elementi odstranjeni s platforme. Ko je ta funkcija izklopljena, 
morate pritisniti »OK«, da dodate znesek k skupnemu znesku. 
Nastavitev SAMODEJNEGA DODAJANJA je privzeto vklopljena. 

6.2.8. Samodejno DODAJANJE
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Preklopite med vklopom in 
izklopom z gumbi (  ) in 
pritisnite »OK« za potrditev.

Če želite aktivirati ali 
deaktivirati funkcijo, pritisnite 
»OK«, ko se prikaže zaslon 
za SAMODEJNI NASLEDNJI 
apoen. 

Naprava se bo vrnila na zaslon 
štetja.

Z aktiviranjem funkcije SAMODEJNO NASLEDNJI stroj samodejno 
preklopi na naslednji apoen, ko so elementi odstranjeni s 
platforme. Ko je ta funkcija izklopljena, morate uporabiti (  ), da se 
premaknete na naslednji apoen. Funkcija "Auto Next" (Samodejno 
naslednji) je privzeto vklopljena.

6.2.9. Samodejno NASLEDNJI
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To poglavje opisuje delovanje naprave Safescan 6165 in strukturo 
menija naprave. 

7. Odpravljanje težav

Sporočilo o napaki Opis

SUM NA NAPAKO  - 
PREVERITE ELEMENT
Nepravilno število odkritih 
kovancev v zvitku kovancev/ 
nepravilno število odkritih 
bankovcev v svežnju 
bankovcev. 

Rešitev: 
Preverite sveženj kovancev / 
bankovcev za manjkajoče ali 
presežne kovance / bankovce. 
Popravite to in ponovno 
preštejte. Zaradi visoke teže 
bankovcev naprava 6165 
ne more zaznati nepopolnih 
svežnjev bankovcev.

ODSTRANITE VSE
Po pritisku gumba »OK« so 
na platformi še vedno prisotni 
predmeti – ali pa denarna 
platforma med določanjem 
čiste teže ni bila prazna.



Več informacij, članki, vadnice in videoposnetki support.safescan.com 41

Slovenian

Rešitev: 
S platforme odstranite vse 
elemente, preden pritisnete 
»OK« ali vnesete nov ukaz. 
Prepričajte se, da na platformi 
ni predmetov, medtem ko 
naprava 6165 določa svojo 
čisto težo.

Prešteta količina ni pravilna.
Preverite, ali je bila posodica 
za kovanec že nameščena 
na napravi med zagonom. V 
tem primeru se teža posodice 
samodejno doda v določanje 
čiste teže, kar povzroči 
nepravilno štetje (velja samo 
za kovance). Preverite, ali 
je bila denarna platforma 
odstranjena in položena med 
štetjem

Rešitev:
- Odstranite posodico s 

platforme in jo ponovno 
postavite na platformo ali 
ponovno zaženite napravo. 
Prepričajte se, da posodice 
ni na platformi, ko vklopite 
napravo 6165.

- Nikoli ne premaknite denarne 
platforme med štetjem

Prešteta količina ni pravilna

Sporočilo o napaki Opis
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PREOBREMENITEV
Prevelika teža je bila naložena 
na denarno platformo

Rešitev:
S platforme odstranite vso 
težo. Če sporočilo izgine: še 
naprej uporabljajte napravo 
6165 kot običajno. Če sporočilo 
ostane: izklopite napravo 6165 
in jo ponovno vklopite. Če se 
sporočilo pogosto pojavlja ali 
ne izgine, se obrnite na ekipo 
za podporo strank Safescan.

Sporočilo o napaki Opis
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Odstranite .. - ..  PCS
Teža na tehtnici je previsoka, 
da bi naprava 6165 določila 
točno količino kovancev ali 
bankovcev. 

 
Rešitev: 
Odstranite toliko kovancev 
ali bankovcev z denarne 
platforme, kot je navedeno, 
dokler 6165 ne določi številke. 
Nadaljujte štetje. Bankovce 
je treba vedno namestiti na 
platformo v svežnjih po največ 
25 bankovcev naenkrat. 
Štetje dveh različic istega 
apoena je mogoče, če:

Prvi sveženj bankovcev na 
denarni platformi ne presega 
10 bankovcev.

Naknadni sveženj bankovcev 
ne presega 15 bankovcev.

Sporočilo o napaki Opis
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Sporočilo o napaki Opis
ODSTRANITE NEKAJ 
Velja samo za štetje 
bankovcev. Teža na tehtnici 
je nelogična zaradi tolerance 
teže bankovca - 6165 ne more 
določiti natančne količine 
bankovcev na platformi. 

 
Rešitev: 
Odstranite majhno količino 
bankovcev, dokler 6165 ne 
bo uspel določiti številke. 
Nadaljujte štetje. Bankovce 
je treba vedno namestiti na 
platformo v svežnjih po največ 
25 bankovcev naenkrat. Štetje 
dveh različic istega apoena je 
mogoče, če:

Prvi sveženj bankovcev na 
denarni platformi ne presega 
10 bankovcev.

Naknadni sveženj bankovcev 
ne presega 15 bankovcev.
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Sporočilo o napaki Opis
BATERIJA JE PRAZNA
Moč baterije je manjša od 5 %. 

 
Rešitev: 
Priključite napajalni adapter, da 
napolnite baterijo. To sporočilo 
se lahko prikaže samo, ko je 
vstavljena baterija Safescan 
LB-205.

NAPAKA
Merilna celica je okvarjena, 
tehtanje / štetje ni mogoče. 

Rešitev: 
Obrnite se na ekipo za podporo 
strank Safescan
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1. Odklopite napajalni adapter. 
2. Odstranite denarno platformo s tehtnice.
3. Obrnite napravo na glavo in odprite pokrov baterije (glejte 

poglavje 3.1).
4. Položite baterijo v predal za baterije, povežite žico in zaprite 

pokrov.
5. Postavite denarno platformo na tehtnico.
6. Priključite napajalni adapter, da napolnite baterijo.

Napravo napaja samo baterija:
- Polna baterija je vklopljena -> Napajanje baterije je 

100-odstotno

- Pol indikatorja baterije je napolnjeno* ->  
Napajanje baterije več kot 50-odstotno

- Polovica baterije neprekinjeno utripa ->  
Napajanje baterije je manj kot 20-odstotno

- Indikator prazne baterije utripa* -> Baterija je 
prazna (moč baterije je manjša od 5 %) Na 
zaslonu utripa sporočilo Nizka baterija, priključite 
napajalni adapter, da napolnite baterijo.

- Ob zagonu: Notranji segmenti utripajo 5 sekund -> baterija se 
polni.

- Ob zagonu: Vsi segmenti utripajo 5 sekund po tem, ko ikona 
baterije ostane vklopljena -> baterija je 100 -odstotno napolnjena.

8. Polnilna baterija (dodatna oprema) 

8.1. Namestitev polnilne baterije Safescan LB-205 

8.2. Prikaz stanja polnilne baterije
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Za več informacij o posodobitvah naprav in valut glejte  
www.safescan.com za podrobnosti.

Posodobitve programske opreme se naložijo na napravo prek 
možnosti Posodobi FW v meniju, glejte 6.2.7 - C.
Posodobitve tabele teže se izvajajo prek programskega orodja 
za posodobitev brezplačne valute. Ta programska oprema bo 
samodejno preverila posodobitve programske opreme in naložila 
najnovejšo datoteko tabele teže na vaš 6165.

Navodila za posodobitev najdete v paketu za posodobitev, ki ga 
lahko prenesete s spletne strani www.safescan.com. 

Opomba: življenjska doba baterije se lahko po številnih ciklih 
obremenitve poslabša - to je običajno pri uporabi baterij za 
ponovno polnjenje.

9. Posodobitve 
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Safescan 6165

Opozorilo! OPOZORILO. Neupoštevanje teh previdnostnih 
ukrepov lahko privede do kratkega stika in resnih poškodb,  
kot so opekline, električni udari in nevarnost požara.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnega 
adapterja/napajalnega kabla.

- Vedno in samo uporabljajte priloženi napajalnik.
- Naprave, napajalnika ali kablov nikoli ne izpostavljajte 

tekočinam ali vlagi in se jih ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Nikoli se ne dotikajte in (ne)povežite napajalnika z mokrimi 

rokami.
- Napravo vedno izklopite iz vtičnice, če jo želite premakniti 

v drug položaj.
- Pri izklopu naprave iz vtičnice vedno držite vtič in nikoli ne 

vlecite kabla.
- Nikoli ne razlivajte tekočin ali kemičnih (čistilnih) 

detergentov na napravo. 
- Če se na napravo razlijejo tekočine, vedno izklopite 

napajanje iz vtičnice, odstranite baterijo (ko je nameščena) 
in se za pomoč obrnite na Safescan.  

POZOR! Poškodba izdelka ali tehtalnega elementa
- Prepričajte se, da v stroj ne padejo tuji predmeti (kovanci, 

sponke za papir, sponke), ki lahko blokirajo mehanske 
dele in/ali tehtalni element stroja ter jih poškodujejo ali 
prelomijo in bodo razveljavili vašo garancijo.

- Vedno postavite 6165 na ravno in stabilno površino in naj 
bo območje okoli denarne platforme čisto.

- Da bi se izognili poškodbam naprave ali kakršnim koli 
okvaram, napravo očistite s suho krpo. Ne uporabljajte 
mokre ali vlažne krpe ali (kemičnih) čistilnih sredstev.

13. Varnostni ukrepi
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POZOR! Nevarnost okvare ali poškodbe naprave
- Kot pri vsaki natančni tehtnici, na rezultat tehtanja vpliva 

precejšen pretok zraka. Naprave zato ne uporabljajte v 
bližini hladilnih ventilatorjev, klimatskih naprav, odprtih 
oken itd.

- Previdno postavite predmete na tehtalno platformo, ne 
mečite jih ali spuščajte.

- Ne spuščajte, ne udarjajte in ne stresajte 6165. 
- Nikoli ne postavljajte predmetov, ki tehtajo več kot 1,5 kg, 

na 6165.
- Safescan 6165 ne more identificirati ponarejenega 

denarja. 
- Nikoli ne razstavljajte naprave, to bo takoj razveljavilo 

vašo garancijo.
- Nikoli ne puščajte nobenih predmetov - niti posodice za 

kovanec - na denarni platformi, ko naprava ni v uporabi ali 
ko je shranjena za daljše obdobje. 

- Stroj ne uporabljajte v prašnih ali umazanih okoljih, saj 
lahko to povzroči okvaro senzorja. 

- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite vtič iz 
stenske vtičnice, da se izognete morebitnim poškodbam 
opreme.

- Da se izognete poškodbam naprave. Uporabljajte samo 
dodatno razpoložljivo polnilno baterijo Safescan LB-205.



Polnilna baterija  
Baterija Safescan LB-205

Tiskalnik termičnih potrdil  
Safescan TP-230

Programska oprema za štetje denarja  
Safescan MCS

Komplet za tehtanje kovancev  
Safescan 4141CC
Safescan 4617CC

BATERIJA LB-205 (izbirni izdelek)

Opozorilo! Opekline, nevarnost požara in ostrenje. 
Nevarnost resne poškodbe

- Baterije vedno hranite stran od ognja, toplote in vode.
- Vedno se izogibajte dotikanju baterije z golimi rokami,  

ko je baterija korodirana ali ko je prišlo do puščanja.

PREVIDNO! Poškodbe, uhajanje
- Vedno odstranite baterijo iz naprave v primeru dolgotrajne 

neuporabe ali shranjevanja.
- Da bi se izognili onesnaženju, baterije zavrzite v skladu z 

lokalnimi predpisi.

Neobvezni dodatki



Funkcije  
Tehtnica za štetje kovancev, bankovcev, svežnjev bankovcev in 
zvitkov kovancev. 
Lahko se uporablja tudi kot tehtnica za natančno tehtanje (opomba: 
ni „odobreno zakonito za trgovino“).

Valute  
Odvisno od regije - za več informacij glejte www.safescan.com

Dimenzije (D x Š x V) 22,3 x 14,2 x 14,7 cm / 8,8 x 5,6 x 5,8 palca

Zaslon 4,1-palčni LCD z visokim kontrastom

Vmesnik USB-B z osebnim računalnikom, RJ-10 s tiskalnikom

Zahteve za napajanje 12 V/0,5 A

Poraba energije  
Maks. 2,4 W v načinu delovanja (brez polnjenja baterije)
Maks. 6 W v načinu delovanja (vključno s polnjenjem baterije)
Maks. 50 mW v stanju pripravljenosti/prostem teku

Delovna temperatura od 0 do 40˚C

Temperatura shranjevanja -25 ~ 55˚C

Največja nosilnost 1,5 kg / 3,3 lbs

Največja natančnost 0,05 gr

Neto teža 660 gr / 23 oz

Certifikat CE, FCC, RoHS

14. Specifikacije
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