
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN SILICON MC-2550
1 CÁCH THỨC VẬN HÀNH SỬ DỤNG.

-  Cắm rắc nguồn điện của máy đếm tiền vào nguồn điện 220v
-  Bật công tắc nguồn phía sau .
- Chọn chế độ đếm thông thường VNĐ, USD, EURO, RMB
-  Không bật chức năng phát hiện tiền giả : Ấn nút COUNT (Ấn nút FUNC - bỏ chọn UV, MG)
-  Chọn chế độ đếm và phát hiện tiền giả phát quang (UV) Việt Nam : Ấn nút FUNC chọn UV
-  Chọn chế độ đếm tiền và phát hiện tiền giả không có từ tính (MG) và phát quang (UV)  cho USD,
EURO, RMB…                                                                                            : Ấn nút FUNC chọn MG và UV
-  Chọn chế độ đếm chia mẻ : Ấn nút Batch
-  Chọn chế độ đếm cộng dồn : Ấn nút ADD
-  Quay lại chế độ đếm ban đầu : Ấn nút Reset

2. LƯU Ý TRONG KHI SỬ DỤNG .

-  Tiền đưa vào máy trước khi đếm phải phẳng không được nhăn .
- Xếp tiền gọn gàng trước khi đưa vào máy .
-  Để tiền theo chiều vát góc để những tờ tiền phía trên xuống trước.
-  Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E1 --> máy báo có tiền giả VNĐ không phát
quang (UV)
-  Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E2 --> máy báo lỗi phải sử dụng tiền giả USD,
EURO, RMB không có từ tính (MG)
-   Khi máy kêu bip bip màn hình máy đếm hiện chữ E3 --> Bạn đã đặt máy ở vị trí nhiều ánh sáng
cần thay đổi vị trí đặt máy
-   Khi máy không phân biệt được tiền giả hoặc không đếm được tiền VNĐ, USD, EURO, RMB 

Chưa bật chế độ phát hiện tiền giả không có phát quang (UV) hoặc không có từ tính (MG)
-  Nên đặt máy đếm tiền ở nơi khô ráo sạch sẽ , tránh bụi bẩn .

Mọi vấn đề cần hỗ trợ về kỹ thuật xin quý khách hàng gọi vào đường dây nóng
Hotline: 0989 819 547


