
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐẾM TIỀN 
SILICON 

Model : MC-A31 
 

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

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 Xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
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2. màn hình và chức năng. 
 

 
A:  màn hình số lượng tiền 
B:  hiện đếm tiền liên tục ‘BATCH’ 
C: ADD- thêm chức năng 
D: đèn “BATCH” 
E: đèn báo “ALARM” 
 
Model không phát hiện tiền giả 

 
 

 
 
F: đèn UV 
H: đèn đếm tiền 
 
 
Model với chức năng UV 

 
G: đèn MG 
 
 
 
Model với chức năng UV và MG 

 

 
 
I: nút SELECT 
J:nút BATCH 
K:nút ADD/+ 
L: nút RESET/- 
 

  
3. Thống số kỹ thuật. 
Vòng đếm >1000 tờ/ phút 
Kích thước tiền  110*50mm -  180*90mm 
Nguồn điện AC110V,60HZ 

AC220V,50Hz 
Công suất <80W 
Trọng lượng 6.5kg 
Kích thước máy 360x300x230mm 
Màn hình LED 

4. Giới thiệu chung. 
trên cơ sở của tất cả các mô hình trước đây của chúng tôi truy cập tờ tiền giấy, 
chúng tôi thiết kế và phát triển mô hình mới này của máy tính. nó tập trung tất 
cả các lợi thế Mà các mô hình trước đây của thông qua truy cập tờ tiền giấy và 
đồng thời phát triển thuận lợi hơn khác của loại hình riêng của mình. 
chúng tôi đề nghị người sử dụng để xác minh rằng các hộp chứa tất cả các mặt 
hàng được liệt kê ở đây. 

 
5. Hướng dẫn an toàn. 
- Đọc kỹ các thông số và cách sử dụng sản phẩm trước khi dùng. 
- theo dõi bảo hành và làm theo hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật. 
- Sản phẩm này phải sử dụng đúng nguồn điện trên tem mác dán trên sản 
phẩm, nếu bạn chưa chắc chắn về nguồn điện nơi bạn ở thì hay hỏi người 
có biết về điều này để được hướng dẫn. 
- Chỉ được sử dụng dây nguồn đi theo máy, không nên dùng dây điện khác 
tránh cố điện hoặc cháy nổ nguy hiểm cho người dùng. 
- không bao giờ được đẩy bắt cứ thiết bị linh kiện nào qua lỗ điện, nó sẽ 
gây nguy hiểm cháy nổ. 
- rút phích cắm của máy và mang đến dịch vụ để kỹ thuật viên kiểm tra 
trong các trường hợp sau đây: 
a. khi điện nguồn hoặc dây cắm chưa chuẩn. 
b. Nếu bị nước hoặc các chất lỏng khác đổ vào máy. 
c. Nếu máy bị ướt bởi nước mưa. 
d. Nếu máy bị rơi và hư hỏng. 
e. Nếu thấy có sự thay đổi bất thường. 
-  Để giảm nguy cơ bị điện giật thì không tháo rời máy ra mà hãy mang đến 
các đại lý để được nhân viên kỹ thuật có trình độ hiểu biết về máy sửa 
chữa. Vì tự mở hoặc tháo lắp không đúng cách cũng gây thiệt hại cho bạn 
và làm hỏng máy. 
- Không sử dụng sản phẩm nếu dây điện bị hỏng hoặc ở cắm lỏng lẻo, 
không tuân theo hướng dẫn có thẻ dẫn đến bị điện giật hoặc cháy máy. 
6. Bật máy. 
Đầu tiên cần cắm dây điện vào ổ để kết nối với nguồn điện,  sau đó bật 
công tắc nguồn của máy; lúc đó máy sẽ tiến hành mở máy và các chức 
năng. Chức năng MG và UV sẽ được tự động mở theo máy. Khi màn hình 
hiển thị hiện số  “0”  là máy sẵn sàng để đếm tiền. 
7. Chức năng đếm tiền. 
1). Khi tiền được đưa vào khay đếm tiền máy sẽ tự động đếm số lượng và 
đơn vị tính sẽ hiện thị trên màn hình, khi tiền được đưa ra khỏi khay đỡ 
tiền và cho cọc tiền mới vào thì màn hình sẽ hiện thị số lượng mới của cọc 
tiền. 
2). Chức năng khác. 
- Ngoài ra có thể thực hiện bằng cách nhắn nút “ADD/+” ( bấm nút này 
cho đến khi đèn ADD báo sáng). Với chức năng này thì khi có bỏ cọc tiền 
vừa đếm ra và cho cọc tiền mới vào thì màn hình vẫn hiển thị số tiền tiếp 
theo, chứ không đếm lại từ đầu. Nghĩa là tổng số lượng sẽ được hiện thị. 
Để đóng chức năng này thì nhấn nút “ADD/+”. 



 
 
 
3). Chức năng đếm liên tục. 
- Chức năng đếm liên tục đã được cài đặt sẵn, thực hiện bằng cách nhấn nút 
‘BATCH’, đèn ‘BATCH’ cũng sẽ sáng. 
Theo mặc định thì khi nhấn nút ‘BATCH’ một thời gian số tiền đếm sẽ hiển 
thị 100 tờ mỗi lần. Trong khi nhấn nút ‘ADD/+’ nó sẽ làm tăng 1 đơn vị 1, và 
nhấn nút ‘RESET/-‘ sẽ làm giảm 1- 1 đơn vị. Số lượng có thể được cài đặt từ 
1 đến 999 bằng cách nhấn nút ‘ADD/+’ hoặc thiết lập lại bằng nút ‘ADD/-‘. 
Và bỏ chức năng đếm liên tục này bằng cách nhấn lâu nút ‘BATCH’ đến khi 
đèn tắt. 
- Theo chức năng đếm liên tục thì khi đưa tiền vào khay đỡ máy sẽ bắt đầu 
đếm  và dừng lại khi số lượng đến số đã được cài đặt. 
- Chỉ cần bỏ số tiền vừa đếm ra và cho số tiền mới vào máy sẽ tiếp tục đếm 
với chức năng đếm liên tục với số lượng đã được cài đặt trước. 
- Nếu bạn muốn giữ lại chức năng trộn mà không bỏ số lượng đếm trước thì 
nhấn nút “RESET’. 
- Nếu số lượng không đúng với số đã cài đặt trước thì màn hình sẽ nhấy nháy 
số lượng. 
- Khi đếm dùng chức năng phát hiện tiền giả MG và UV thì máy sẽ tự động 
dừng lại khi phát hiện ra tiền giả. Chức năng này được tiếp tục bằng cái loại 
bỏ tiền đó và nhấn nút ‘ RESET/-‘. 
8. Phát hiện tiền giả. 
* Chức năng phát hiện tiền giả bằng tia cực tím UV ( được cài đặt sẵn trong 
máy với model có tính năng phát hiện tiền giả bằng UV). 
- Sử dụng để kiểm tra tất cả cái loại tiền với tính năng UV. 
- nhấn nút ‘SELECT’ để bật tính năng UV ( đèn UV sẽ sáng trên bảng điều 
khiển). 
-  Tính năng UV được tự động bật khi mở máy. Nó cũng có thể bị xóa bằng 
cách nhấn nút ‘SELECT’ và đèn chức năng tắt. 
- Nếu đang đếm máy phát hiện ra tiền giả nó sẽ tự động dừng lại và phát ra 
tiếng bíp, đến ALARM sẽ sáng ( cảnh báo cho người sử dụng có tiền giả).  
Tiền giả sẽ được lưu lại trên khay đỡ tiền , hãy bỏ nó ra và nhấn nút ‘RESET/- 
‘ để tiếp tục. 
* tính năng phát hiện tiền giả MG ( được cài sẵn trong máy với model có tính 
năng phát hiện tiền giả bằng UV hoặc MG). 
- Sử dụng để kiểm tra tất cả cái loại tiền với tính năng MG. 
- nhấn nút ‘SELECT’ để bật tính năng MG ( đèn MG sẽ sáng trên bảng điều 
khiển). 
-  Tính năng MG được tự động bật khi mở máy. Nó cũng có thể bị xóa bằng 

- Nếu đang đếm máy phát hiện ra tiền giả nó sẽ tự động dừng lại và phát ra 
tiếng bíp, đến ALARM sẽ sáng ( cảnh báo cho người sử dụng có tiền giả).  
Tiền giả sẽ được lưu lại trên khay đỡ tiền , hãy bỏ nó ra và nhấn nút 
‘RESET/- ‘ để tiếp tục. 
9.  Báo có tiền giả. 
Khi  máy có tiền giả, máy sẽ dừng lại và báo động.  đèn báo động sẽ nháy. 
Tiền giả cuối cùng sẽ được giữ lại trên khay đỡ tiền. hãy bỏ nó ra và nhấn 
nút ‘RESET/-‘ để tiếp tục đếm.. 
10. Biểu hiện của tự kiểm tra tiền và báo động. 
- Khi đang đếm máy sẽ báo một số lỗi, hay tham khảo các lỗi thường xẩy 
ra sau đây để tìm cách giải quyết. 
 
Lỗi tự kiểm tra tiền  Báo động  
CE1 Mắt đếm phải hỏng EE1 UV hỏng 
CE2 Mắt đếm trái hỏng EE2 Không có chức năng MG  
CE3 Bánh xe điện tử lỗi   
CE4 Cảm ứng nhận tiền lỗi EE4 Lỗi một nửa 
CE5 Cảm ứng dừng lôi EE5 Lỗi toàn bộ 
CE6 Đầu đọc tính từ, mạch 

hỏng 
EE6 Lỗi MG ( từ) 

CE7 Đầu đọc tính từ, mạch 
hỏng 

  

CE8 Đầu đọc tính từ, mạch 
hỏng 

EE8 Kích thước không đúng 

CE9 Đầu đọc tính từ, mạch 
hỏng 

  

CE10 Lỗi UV    



cách nhấn nút ‘SELECT’ và đèn chức năng tắt. 
 
11. Điều chỉnh khay đón tiền vào. 
 
- khi đang đếm tiền hãy kiểm tra máy.  Lau chùi giữa các miếng cao su và 
điều chỉnh kích thước bằng cách vặn con ốc điều chỉnh. 
- một tay giữ đặt bên trong con lăn cao su để kiểm tra lực kéo và thắt chặt 
theo chiều kim đồng hồ ( xem hình vẽ). 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 



 


