
 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN  

SILICON MC-8800 

 

Cắm nguồn AC220/50hz vào phía sau máy đếm, bật công tắc gần kề 

máy sẽ khởi động xong. Đặt tiền lên khay tiền máy sẽ tự động chạy kiểm đếm 

và hiện thị số trên màn hình. 

Các phím điều khiển máy:  

I/ Khi ấn vào phím “ Mode” trên màn hình sẽ lần lượt sáng các đèn sau (Auto 

– Batch (đỏ) - Count – Batch (vàng) – Total). 

Chức năng của các đèn báo.  

1. “Auto” chế độ tự động đếm phát hiện tiền giả, tiền lẫn loại.(khi bật 

máy chức năng “Auto” là mặc định). 

2. “Batch (đỏ)” Chức năng đếm ấn định số tờ có phát hiện tiền giả, tiền 

lẫn loại, khi đèn “Batch (đỏ)” sáng và trên màn hình mặt số nhỏ có 

hiển thị “100” nếu ta muốn ấn định đếm một số bất kỳ ta sử dụng phím 

“+“ và “-“ . Ấn phím “+” sẽ tăng 1 số, ấn phím “-“ sẽ giảm 1 số. 

3.  “Count”: Chức năng đếm thông thường (không phát hiện tiền giả, tiền 

lẫn loại). 

4. “Batch (vàng)” Chức năng đếm ấn định số tờ Không phát hiện tiền 
giả, tiền lẫn loại, khi đèn “Batch (vàng)” sáng và trên màn hình mặt số 
nhỏ có hiển thị “100” nếu ta muốn ấn định đếm một số bất kỳ ta sử 
dụng phím “+“ và “-“ . Ấn phím “+” sẽ tăng 1 số, ấn phím “-“ sẽ giảm 
1 số. 

5. “ Total”: Chức năng đếm nhân tổng số tiền (VD: 1000K = 1.000.000) 

và tổng số tờ đếm. 



II/ Khi ấn vào phím “Add” trên bàn phím đồng thời trên mặt hiển thị đèn “ 

Add” sẽ sáng: Đây là chức năng cộng lũy kế (cộng dồn). Khi đèn “Add” 

sang sẽ đếm cộng dồn, khi đèn “Add” tắt máy sẽ tự xóa số và bắt đầu đếm 

từ 0. 

Khi bật máy, máy mặc định ở chế độ “Auto” – hiển thị sáng trên màn 

hình máy tự động (phân biệt mênh giá, lẫn loại, phát hiện tền siêu giả chính 

xác 100%) 

III/ Phím “ Set”: Cài đặt chương trình phần mềm máy (chỉ dành cho nhân 

viên kỹ thuật cài đặt). 

 


