
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN 
SILICON 

Model : MC-B12 
 

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm máy đếm tiền hiệu SILICON của 
chúng tôi. 
 
 
 
 

               
    
 
 
 
 
 Xin hay đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

 
1.Giới thiệu  

 
 Tay cầm      khay đón tiền 
  
 Cách đếm 
 
 
 
Bánh răng 
 
 
 Chức năng 
 
Cảm ứng cảm ứng đếm 
 
 Khay đỡ 
 

             ốc chỉnh cỡ 
 
  
 nút nguồn 
 
 
 
 
 
 
 
 Chỗ cắm dây  Đường kết nối 
 Nguồn Đồng hồ kéo dài 
 
 
 
 
Đồng hồ kéo dài 

 



 
 
2. Màn hình hiển thị các chức năng. 
 
                                                                     A: màn hình hiển thị đếm liên tục 

                                         B:  màn hình đếm 
                                                                     C: nút “BATCH”  

                                         D: đèn “BATCH” 
                                    E: nút RESET 

                                      F: đèn ALARM 
                                                                     G: đèn PRESET    
                                                                      H: đèn đếm EUR 
                                                                      I: nút MODE 
                                                                      J: đèn UV 
                                                                       K: nút chức năng 
                                                                      L: nút xóa 
                                                                      M: nút + tăng  
                                                                      N: đèn đếm tiền EUR 
                                                                      O: nút “- “ 
                                                                       P :  đèn “USD” 
                                                                        Q: đèn “ADD” 
                                                                        R: nút “NO” 
                                                                       S: nút “ADD” 
                                                                       T: đèn “MG” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hướng dẫn chung. 
Sản phẩm này là thế hệ mới nhất của dòng máy đếm tiền, là một tiên phong 
trong quá trình tiến hóa trong công nghệ đếm tiền. được thiết kế nhỏ gọn và 
phong cách đáng được chú ý  với điện tử tích hợp đa chức năng. 
Khác ở chỗ có thể tự khởi động và có những chức năng phát hiện mới mà 
những máy khác không có. 
Được cải thiện nhiều từ cấu trúc bên trong và hình thức bên ngoài khác biệt 
với máy thường khác, kết hợp với cộng nghệ cao, máy nhỏ nhẹ nhàng, dễ vận 
hành và sửa chữa. 
Sản phẩm này chất lượng tốt bền phù hợp với tất các các ngân hàng và cửa 
hàng bách hóa. 
Trong sản phẩm bao gồm : 
Thân máy, sách hướng dẫn, băng cao su, thẻ bảo hành, bàn chải, cầu chì, 
phích cắm, màn hình kéo dài. 
4. Hướng dẫn an toàn. 
- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
- Làm theo tất cả các hướng dẫn an toàn của máy 
- Sản phẩm này chỉ được vận hành với đúng nguồn điện mà trong tem của 
máy đã ghi, nếu bạn không nắm chắc về nguồn điện sử dụng hãy liên hệ với 
người hiểu rõ về điện để được hướng dẫn thêm. 
- Chỉ sử dụng các dây nguồn của máy, không nên dùng dây khác dễ dẫn đến 
không an toàn cháy nổ gây thiệt hại. 
- Không bao giờ được cắm bất cứ loại thiết bị khác qua các lỗ cắm của máy vì 
có thể giật điện. 
- Rút phích cắm điện và nhờ kỹ thuật viên kiểm tra khi có các trường hợp 
sau : 
A. Khi dây nguồn bị hỏng hoặc xước, rách 
B. Nếu chất lỏng, nước đổ vào máy. 
C. Máy bị dính nước mưa. 
D. Máy bị rơi hoặc hỏng 
E. Thấy có sự thay đổi trong quá trình sử dụng. 
- Để làm giảm nguy cơ bị điện giật, không tháo rời sản phẩm này và mang nó 
đến các đại lý gần nhất để được kỹ thuật viên hiểu rõ về máy sửa chữa và 
hướng dẫn, nếu không có thể xẩy ra sốc điện khi sử dụng sau này. 
- Không sử dụng thiết bị nếu dây điện bị hư hỏng hoặc nếu ổ cắm tiếp xúc 
cắm lỏng lẻo. Không tuân theo những hướng dẫn có thể dẫn đến bị điện giật, 
hỏa hoạn hoặc những nguy hiểm khác. 
- Khi rút phích cắm điện, không kéo dây  mà  bám chặt vào phích cắm và kéo 
ra, không tuân theo những hướng dẫn có thể dẫn đến cháy chập điện hoặc 
thiệt hại cho đơn vị. 



 
5. Bật nguồn 
  kết nối dây nguồn vào máy tính (ổ cắm điện), sau đó cắm nguồn điện và bật 
công tắc trên, các đơn vị sẽ tiến hành tự kiểm tra trong khi MG và  chức năng 
UV sẽ tự động được bật theo mặc định. màn hình hiển thị truy cập sẽ hiển thị 
chữ "O" khi các đơn vị đã sẵn sàng (máy đang trong tình trạng làm việc bình 
thường của nó) 
6. Chức năng 
1.  chức năng 
Khi đưa tiền vào đúng khay đón, máy sẽ bắt đầu tự động đếm, số lượng sẽ 
được hiện thị trên màn hình theo đơn vị tính. Khi tiền được đưa ra khỏi máy 
màn hình sẽ trở lại và hiện lần lượt số tờ cho lần đếm khác. 
Cần lưu ý các bước sau đây khi bạn đếm tiền: 

- Đặt tiền vào giữa máy như trong hình 1 
- Dùng tay đẩy tiền như hình 2 
- Đặt thật chính xác trên đỉnh của máy đếm , xem hình 3. 

 
 
 
 
 
 

 
Hình 1                           hình 2                                            hình 3 

 
2. chức năng phụ “ADD” 
Muốn dùng chức năng này chỉ cần nhấn nút “ADD” khi đèn sáng là được.  
ở chế độ này tiền sẽ không được đếm liên tục mà đếm theo số liệu đã cài đặt 
sẵn, màn hình hiện thị từng tờ một, để xóa chức năng này chỉ cần nhấn nút 
“ADD” để đóng. 
 
3. chức năng đếm tiền một liên tục. 
Chức năng đếm tiền liên tục được cài sẵn bằng cách bấm nút  đặt trước 
“ PRESET” ( khi đèn preset sáng là được) 
Theo mặc định khi nhấn nút đếm liên tục ‘BATCH” là từ số 0. 
Bằng cách bấm lại nút này lần nữa số sẽ tăng 10 đơn vị, hoặc bấm nút +1 sẽ 
tăng 1 đơn vị 1. 
Có thể được cài đặt số từ 1 đến 100 bằng cách nhấn nút đếm liên tục hoặc nút 
+1, để xóa chức năng này nhấn “PRESET”. 
Nếu bạn muốn xóa chức năng đếm liên tục chỉ cần nhấn nút “BATCH”. 
 

7. Phát hiện tiền giả. 

                         
* Phát hiện tiền EUR giả 
( có cài đặt sẵn cái mô hình phát hiện tiền với EUR, USD và tia cực tím) 
Chức năng EUR được cài đặt  mặc định khi bật máy, nó có thể đếm EUR 
với các tính năng UV,MG và kích thước. 
Nếu máy phát hiện ra một tiền giả khi đếm nó sẽ tự động dừng lại và phát 
ra tiếng bíp, và khi đó màn hình cũng sẽ hiện thị thông báo “c” và các chỉ 
số MG sẽ nhấp nháy cảnh báo cho người dùng. 
Tiền giả sẽ luôn bị lưu lai trên khay đỡ tiền, hãy bỏ tiền đó ra và nhấn nút 
“RESET” để tiếp tục. 
* Phát hiện tiền USD giả 
( có cài đặt sẵn cái mô hình phát hiện tiền với EUR, USD và tia cực tím) 
chức năng usd có thể được kích hoạt bằng cách nhấn nút “USD”. 
Nó có thể đếm USD với các tính năng UV,MG và kích thước (SIZE). 
Nếu máy phát hiện ra một tiền giả khi đếm nó sẽ tự động dừng lại và phát 
ra tiếng bíp, và khi đó màn hình cũng sẽ hiện thị thông báo “c” và các chỉ 
số MG sẽ nhấp nháy cảnh báo cho người dùng. 
Tiền giả sẽ luôn bị lưu lai trên khay đỡ tiền, hãy bỏ tiền đó ra và nhấn nút 
“RESET” để tiếp tục. 
* Chức năng phát hiện tiền giả bằng tia cực tím. 
( Dành cho mẫu máy phát hiện tiền giả bằng tia cực tím UV hoặc với 
model có hai tính năng UV và MG). 
Sử dụng để kiểm tra tất cả các loại tiền giấy với tính năng tia cực tím UV. 
Tính năng tia cực tím UV đã được cài đặt mặc định ở máy và sẽ tự động 
bật khi máy khởi động điện. 
Có thể tắt chức năng UV bằng cách nhấn nút “UV” nằm trên mặt điều 
khiển. 
 Cũng có thể được lựa chọn bằng cách nhấn nút “UV” nằm trên mặt điều 
khiển. Nếu máy phát hiện ra tiền giả nó sẽ tự động dừng lại và phát ra 
tiếng bíp, và đồng thời màn hình sẽ hiện thị một loạt thông báo chữ “y” và 
chỉ số UV nhấp nháy, cảnh báo cho người dùng biết điều này. 
Tiền giả sẽ luôn bị lưu lai trên khay đỡ tiền, hãy bỏ tiền đó ra và nhấn nút 
“RESET” để tiếp tục. 



 
 
* Chức năng tính tiền 
( Cài đặt sẵn cho mẫu máy phát hiện tiền giả bằng tia cực tím UV hoặc với 
model có hai tính năng UV và MG).--- sử dụng không bao gồm hỗ trợ chức 
năng phát hiện tiền giả. 
Kích hoạt chức năng này bằng cách nhấn nút “COUNT” trên màn hình hiển 
thị. 
* Chức năng phát hiện kích thước (SIZE). (Chức năng này đã được cài mặc 
định trong máy). 
- sử dụng để kiểm tra các vấn đề kích thước của tiền. 
Đã được cài đặt mặc định như một chức năng bổ sung phát hiện ra các kích 
thước của tiền. Chức năng này được kích hoạt khi  bắt đầu đếm tiền và nó sẽ 
dừng lại khi phát hiện ra kích thước không chuẩn sau đó phát ra tiếng bíp, 
đồng thời màn hình hiển thị sẽ thông báo chứ “d” để báo cho  người dùng được 
biết. Tiền không chuẩn kích thước sẽ được lưu lại trên khay đón tiền và phải 
loại bỏ nó ra sau đó nhất nút “RESET” để tiếp tục. 
* Chức năng phát hiện tiền giả song song bằng tia cực tím và từ tính (UV và 
MG). 
( cài mặc định cho máy với 2 chức năng UV và MG). 
Khi bật công tác nguồn 2 tính năng UV và MG sẽ tự động bật. Nó có thể được 
tắt bằng cách nhấn nút “UV” nằm trong bảng điều khiển và sau đó chỉ có chức 
năng mặc định tia cực tím UV được hoạt động. Hoặc có thể bở bằng cách nhấn 
nút “COUNT” và hoạt động không có chức năng phát hiện tiền giả. 
Nếu máy phát hiện ra tiền giả nó sẽ phát ra tiếng bíp, đồng thời màn hình 
thông báo chữ “c” chỉ số MG sẽ nhấp nháy cảnh báo cho người sử dụng được 
biết. 
Tiền giả sẽ luôn bị lưu lai trên khay đỡ tiền, hãy bỏ tiền đó ra và nhấn nút 
“RESET” để tiếp tục. 
8. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục 
 
Hiện Lỗi Chạy 

số 
Lỗi 

E01 Lỗi ống cảm ứng phải A Lỗi UV 
E02 Lỗi ống cảm ứng trái B Lỗi MG 
E03 Lỗi cảm ứng kích thước C Quá tải 
E04 Lỗi cảm ứng nhận mặt tiền D Lỗi mệnh giá 
E05 Lỗi cảm ứng giữ tiền E Kiểm tra kép 
  F Lỗi kích thước  

 
 
Hãy kiểm tra các lỗi sau đây trước khi gọi đến dịch vụ bảo hành của 
đại lý. 

Không 
làm việc 

 
 
 
 
 
 
ổ cắm không 
thương thích 
 

 
 
 
 
 
 
Không vào điện hoặc bị hỏng cầu chì 

 
 

Dừng lại 
và khởi 

động 
không 
nhậy 

 
 
 
 
 
Có bụi bắm vào 
các cảm ứng 
Nên lau sạch bụi 

 
 
 
 
Có thể Cảm biến 
bị ngắt kết nối với 
mạch chủ. Hãy 
kiểm tra lại kết 
nối. 

 
 
 
 
 
Bị hỏng các vành 
kéo động cơ. 

 

 
 


