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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM M ÁY ĐẾM TIỀN 
SILICON MC-9900 

 
* Các tham số điều chỉnh khác: 
 Ấn "SET", hiển thị "- - -", ấn "+" hoặc "-" để nhập mật mã "019", ấn tiếp "MODE" để 
vào trạng thái điều chỉnh tham số khác. Góc phải hiển thị "SET", hàng chữ cuối cùng hiển thị tên 
của tham số cần chỉnh (như: "P-EC" biểu thị tham số phân biệt mệnh giá), ấn "+" (back), "-" 
(next), lần lượt hiện ra P-EC, P-AUt, P-Uu, P-10H, P-10L, P-50H, P-50L, P-St, P-SP, P-End, ấn 
"MODE" để vào trạng thái cần chỉnh hoặc thoát ra trạng thái. Sau khi vào trạng thái cần chỉnh ấn 
"+" hoặc "-" để thay đổi tham số. Có thể khởi động lại máy để thoát ra trạng thái này. 
 P-EC: tham số phân biệt mệnh giá. 
 P-AUt: tạm thời chưa dùng. 
 P-20K, P-50K, P-100K, P-200K, P-500K: trạng thái điều chỉnh tham số bắt giả: mỗi 
trạng thái bao hàm thêm tham số Ed0, Ed1,..., Ed9 (P-20K không bao hàm), cụ thể như sau: 
 Ed0: tham số mắt mầu 1 bên trên, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, thông 
thường ở mức từ 050-150. 
 Ed1: tham số mắt mầu 1 bên dưới, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, thông 
thường ở mức từ 050-150. 
 Ed2: tham số mắt mầu 2 bên trên, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, thông 
thường ở mức từ 080-180. 
 Ed3: tham số mắt mầu 2 bên dưới, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, thông 
thường ở mức từ 080-180. 
 Ed4: tham số tổng hợp 1 của các mắt sáng, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng kém, 
thông thường từ 100-200. 
 Ed5: tham số bắt giả của 3 mắt mầu, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng kém, thông 
thường từ 150-300. 
 Ed6: tham số tổng hợp 2 của các mắt sáng, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng kém, 
thông thường từ 200-300. 
 Ed7: tham số tổng hợp 3 của các mắt sáng, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng kém, 
thông thường từ 200-300. 
 Ed8: tạm thời chưa dùng. 
 Ed9: tạm thời chưa dùng. 
 Hàm ý từ Ed0,.....,Ed9, trong P-20K cụ thể như sau: 
 Ed0: tham số mắt mầu bên trên đối với 20K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, 
thông thường ở mức từ 050-150. 
 Ed1: tham số mắt mầu bên dưới đối với 20K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng cao, 
thông thường ở mức từ 050-150. 
 Ed2: tạm thời chưa dùng. 
 Ed3: tạm thời chưa dùng. 
 Ed4: tạm thời chưa dùng. 
 Ed5: tham số bắt giả của 3 mắt mầu đối với 20K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng 
kém, thông thường từ 200-250. 
 Ed6: tham số tổng hợp kiểm quang 2 đối với 10K, 20K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy 
càng kém, thông thường từ 200-300. 
 Ed7: tham số tổng hợp kiểm quang 3 đối với 10K, 20K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy 
càng kém, thông thường từ 200-300. 
 Ed8: tham số kiểm quang bên trên đối với 10K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng 
cao, thông thường từ 050-150. 
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 Ed9: tham số kiểm quang bên dưới đối với 10K, tham số càng lớn thì độ bắt nhạy càng 
cao, thông thường từ 050-150. 
 P-Uu: tắt mở chính của kiểm quang, khi ở chế độ "On", kiểm quang bắt đầu hoạt động và 
ngược lại. 
 P-10H: phân biệt độ rộng của 10K, thông thường từ 30-32. Nếu báo lỗi 10K thành mệnh 
giá khác, tăng tham số và khi mệnh giá khác báo lỗi thành 10K, giảm tham số. 
 P-10L: phân biệt độ dài của 10K, thông thường từ 24-26. Nếu báo lỗi 10K thành mệnh 
giá khác, tăng tham số và khi mệnh giá khác báo lỗi thành 10K, giảm tham số. 
 P-50H: phân biệt độ rộng của 50K, thông thường từ 33-37. Tạm thời chưa cần điều 
chỉnh. 
 P-50L: phân biệt độ dài của 50K, thông thường từ 26-28. Nếu báo lỗi 50K thành 200K 
thì tăng tham số, báo lỗi 200K thành 50K thì giảm tham số. 
 P-Fb: phương thức học tiền 50K và 200K, điều chỉnh ở 01, biểu thị máy dùng dãy mắt 
mầu ở giữa, và 3 mắt mầu trái phải để học, ở 02 biểu thị máy dùng dãy mắt ở giữa để học, ở 03 
biểu thị máy dùng 3 máy mắt màu trái phải để học. Ở chế độ "OFF", biểu thị không phân biệt 
mệnh giá 50K và 200K, máy tự đọc thành 50K. Thông thường để máy ở chế độ 01. 
 P-St: tắt mở độ bắt nhạy, nếu độ bắt nhạy chưa cao thì ta giảm tham số, thông thường từ 
040-080. 
 P-SP: thời gian dừng lại sau khi báo lỗi của động cơ, thông số ổn định thường là 04-05. 
Thông số càng lớn thì thời gian sẽ kéo dài, khi máy báo lỗi động cơ tạm dừng, dễ bị đếm thiếu. 
Thông số càng nhỏ thì thời gian dừng của máy sẽ rút ngắn, máy tạm dừng khi báo lỗi, dễ bị kẹp 
trang. 
 
* Bảng thuyết minh sự cố khi mở máy: 

Sự cố hiển thị Nguyên nhân sự cố 
Err To Sự cố khi moto không hoạt động, hoặc mắt mầu tại vòng quay bị 

hư. 
Err End Mắt mầu tại máng đựng tiền xảy ra sự cố. 
Err LC Dãy mắt mầu bên trái xảy ra sự cố. 
Err rC Dãy mắt mầu bên phải xảy ra sự cố. 
Err L1...L7 Dãy 7 mắt mầu bên trái tính từ giữa sang rìa bóng thứ n xảy ra sự 

cố (n=1...7). 
Err R1...r7 Dãy 7 mắt mầu bên phải tính từ giữa sang rìa bóng thứ n xảy ra sự 

cố (n=1...7). 
Err rgb Mắt mầu RGB ở giữa xảy ra sự cố. 
Err LU Mắt mầu RGB bên trái xảy ra sự cố. 
Err rU Mắt mầu RGB bên phải xảy ra sự cố. 
 
* Bảng thuyết minh máy báo lỗi khi đang hoạt động: 
Báo lỗi trên màn hình Nguyên nhân báo lỗi 

EH- Nửa trang, giấy chạy qua máy 
EL- Chạy nối tờ 
EC- Kẹp díp 
EP- Không mở chế độ nhận mệnh giá lạ 

Ed0...Ed9 Loại hình tiền giả n (n=0...9) 
Err Tiền giả 

 
* Phương pháp xử lý sự cố thường gặp: 
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 - Đếm không chuẩn: 
 + Phương pháp 1: điều chỉnh độ chặt lỏng của máng để tiền bằng cách xoáy nút tai đằng 
sau bên dưới của máng. 
 + Phương pháp 2: quan sát bánh răng bằng cao su liệu phải thay 
 + Phương pháp 3: vệ sinh bụi bẩn trên mắt đếm. 
 - Báo lỗi nhiều khi đếm tiền thật, nếu như trong 100 tờ cùng mệnh giá, không cần điều 
chỉnh tham số: 
 Kiểm tra tham số mắt mầu liệu có ở trạng thái hoạt động bình thường, nếu bình thường 
đồng thời ấn "MODE" & "-", máy tự động điều chỉnh tham số, ấn nhiều lần cho đến khi máy 
không báo lỗi. 
 - Không bắt giả: 
 Trước tiên kiểm tra tham số P-Uu liệu có ở trạng thái OFF. Nếu OFF cài đặt ON. 
 
* Điều chỉnh tham số báo lỗi, không báo lỗi của mệnh giá: 
 Nếu sau khi ấn "MODE" & "-", máy không tự điều chỉnh, ta thủ công vào trạng thái điều 
chỉnh tham số, lựa chọn P-EC, ấn "MODE" để vào trạng thái tiếp theo hoặc thoát ra khỏi trạng 
thái, ấn "+" hoặc "-" để lựa chọn tham số và điều chỉnh, có thể thoát ra trạng thái bằng cách khởi 
động lại máy. Nếu như thủ công điều chỉnh không thành công, ta áp dụng phương pháp học lại 
mệnh giá. Trước khi học lại ta nên vào trạng thái điều chỉnh tham số mắt mầu, kiểm tra các tham 
số của các mắt mầu liệu đã ở trạng thái bình thường. Sau đố tiến hành học lại tiền, khi học tiền 
chú ý phải học tiền theo thứ tự (50K, 100K, 200K, 500K). Điều chỉnh tham số báo lỗi, không 
báo của mệnh giá thường gặp như sau: 
 - 50K báo lỗi 200K, hoặc 200K kẹp 50K máy bỏ qua không báo: 
 Kiểm tra tham số P-50L liệu nhỏ hơn 26, ta tăng lên 27-28, vì khi tăng P-50L sẽ ảnh 
hưởng đến tham số phân biệt mệnh giá 200K, vậy nên sau khi điều chỉnh tham số kiểm tra liệu 
máy có báo lỗi 200K thành 50K. Nếu điều chỉnh không thành công hoặc ảnh hưởng đến nhận 
mệnh giá 200K, ta nên khôi phục tham số P-50L ban đầu, sau đó ta giảm tham số EC1 từ 3-5 số. 
Nếu vẫn chưa khắc phục, ta khôi phục tham số EC1 ban đầu, sau đó ta giảm tham số EC3 từ 3-5 
số. Nếu vẫn chưa khắc phục, ta giảm đều cả hai tham số EC1 và EC3 từ 3-5 số, điều chỉnh cho 
đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 200K báo lỗi 50K hoặc 50K kẹp 200K máy bỏ qua không báo:  
 Kiểm tra tham số P-50L liệu có cao hơn 28, ta giảm xuống đến 27-28, vì khi điều chỉnh 
tham số P-50L sẽ ảnh hưởng đến tham số phân biệt mệnh giá 50K, vậy nên sau khi điều chỉnh 
tham số kiểm tra liệu máy có báo lỗi 200K thành 50K. Nếu điều chỉnh không thành công hoặc 
ảnh hưởng đến nhận mệnh giá 50K, ta nên khôi phục tham số P-50L ban đầu, sau đó ta tăng 
tham số EC1 từ 3-5 số. Nếu vẫn chưa khắc phục, ta khôi phục tham số EC1 ban đầu, sau đó ta 
tăng tham số EC3 từ 3-5 số. Nếu vẫn chưa khắc phục, ta tăng đều cả hai tham số EC1 và EC3 từ 
3-5 số, điều chỉnh cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 100K báo lỗi 200K hoặc 200K kẹp 100K máy bỏ qua không báo: 
 Tăng tham số EC4 từ 3-5 số, nếu vẫn báo lỗi tăng EC9 từ 3-5 số hoặc tăng tham số ECA 
từ 3-5 số. 
 - 200K báo lỗi 100K hoặc 100K kẹp 200K máy bỏ qua không báo: 
 Giảm tham số EC4 từ 3-5 số, nếu vẫn báo lỗi giảm EC9 từ 3-5 số, hoặc giảm tham số 
ECA từ 3-5 số, giảm tham số ECB từ 8-15 số. 
 - 20K báo lỗi 500K hoặc 500K kẹp 20K máy bỏ qua không báo: 
 Trước tiên kiểm tra dãy mắt mầu và động cơ liệu bình thường, hay khi chạy tiền liệu có 
lệch. Sau đó giảm tham số EC7 và ECD cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 500K báo lỗi 20K hoặc 20K kẹp 500K máy bỏ qua không báo: 
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 Trước tiên kiểm tra dãy mắt mầu và động cơ liệu bình thường, hay khi chạy tiền liệu có 
lệch. Sau đó tăng tham số EC7 và ECD cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 100K báo lỗi 500K hoặc 500K kẹp 100K máy bỏ qua không báo: 
 Tăng tham số ECC cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 500K báo lỗi 100K hoặc 100K kẹp 500K máy bỏ qua không báo: 
 Giảm thông số ECC cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 20K báo lỗi 50K hoặc 50K kẹp 20K máy bỏ qua không báo: 
 Tăng tham số ECA cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 50K báo lỗi 20K, 100K hoặc 100K, 20K kẹp 50K máy bỏ qua không báo: 
 Giảm tham số ECA, ECB cho đến khi khắc phục được lỗi. 
 - 10K báo lỗi 200K hoặc thành mệnh giá khác: 
 Trước tiên kiểm tra dãy mắt mầu và động cơ liệu bình thường, hay khi chạy tiền liệu có 
lệch. Sau đó tăng tham số P-10H, tăng 1 số, hoặc tăng 1 số của tham số P-10L. 
 - 200K hoặc các mệnh giá khác báo lỗi 10K: 
 Trước tiên kiểm tra dãy mắt mầu và động cơ liệu có bình thường, hay khi chạy tiền liệu 
có lệch. Sau đó giảm tham số P-10H, tăng 1 số, hoặc tăng 1 số của tham số P-10L. 




