
 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

MÁY ĐẾM TIỀN 
SILICON 

Model : MC-B52 
 

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. 

 
1.Thông số kỹ thuật. 

 
No   
1 Vòng đếm >1000/ phút 
2 Lượng cửa vào và khay đỡ 130 tờ 
3 Kích thước tiền Lớn nhât : 90*175mm 

Nhỏ nhất:50*100mm 
4 Màn hình hiển số Từ 1-999 tờ và 1-9999 tờ 
5 Màn hình cài sẵn Từ 1-999 tờ và 1-9999 tờ 
6 Nguồn điện 220V (1+-10%),60hz 

110v(1-+10%),60hz 
7 Điện áp  0.5A 
8 Nhiệt độ cho phép 0-40 độ  
9 Độ ẩm cho phép 40%-90% 
10 Độ ồn <60db 
11 Công suất 60W 
12 Trọng lượng 8kg 

 
2. Cách mở máy. 

Cắm  dây điện nguồn. nếu có đồng hồ kéo dài hãy cắm vào.là bật máy 
cho kết nối. 
Sau đó bật nút mở ‘ON’ ( tốt nhất nên để máy khởi động trong vài 
phút), máy của bạn sẽ bắt đầu và sau đó mở chức năng phát hiện tiền 
giả UV hoặc MG. khi không cần phát hiện tiền giả. Bây giờ chỉ chức 
năng đếm tiền hoạt động. Khi màn hình hiển thị có các mã số xuất 
hiện thì hãy tham khảo trong bảng “ vấn đề chung và cách khắc phục” 
để giải quyết các vấn đề trước khi hoạt động. 
Cài đặt chế độ phát hiện tiền giả MG 1, MG2, đềm và UV: 
1. Khi bảng điều khiển hiện các chức năng chính của “Function”, hãy 
bấm để chọn các chế độ làm việc của “ MG2, đếm tiền và MG1”. 
2.khi bảng điều khiển hiện các tính năng của “MG” và “ đếm tiền” thì 
nhấn “MG” để chọn chế độ làm việc của MG1 hoặc MG2 trong vòng 
tròn. Và bấm ‘Counting” để bắt đầu chế độ làm việc . 
3.Khi bảng điều khiển hiện thị không khó tính năng UV thì trên máy 
luôn giữ chức năng UV, còn khi máy hiện khóa chức nắng UV thì hãy 
bấm chức năng bật hoặc tắt chức năng này. 
chọn chế độ làm việc của "Preset" và "accum 'trong chế độ chờ: 
4. nhấn “Select” để giữ 2 chế độ “preset” và “accum” và đèn sẽ sáng. 
 
 



 
3 . Bảo dưỡng. 
3.1. Phải chắc chắn rằng nguồn điện bạn dùng phù hợp với điện của máy : AC 
220V(-+10%),50Hz. 
3.2. Để xa xác thiết bị điện khác ( ví dụ như: điện thoại di động hoặc máy 
hàn) có thể gây yếu nguồn điện cung cấp khi sử dụng. Tránh ánh sáng mặt trời 
trực tiếp hoặc từ trường. 
3.3. Hãy tránh cho bánh xe điều khiển, bánh kéo tiền, dây kéo tiền cao su bị 
dầu mỡ dính vào nêu skhoong bánh xe có thể bị trượt gây ra đếm lỗi. 
3.4. Trong trường hợp bị mất điện đột ngột hãy bật lại máy ít nhất sau 5 giây 
nếu không dễ bị lỗi.  
3.5.Một tuần phải làm sạch ống đến và mắt cảm biến một lần, sử dụng bàn 
chải có sẵn để làm sạch bụi ( rút phích cắm trước khi làm sạch máy). 
3.6. Để máy  nơi khô dáo, thoáng mát, không để nơi ẩm ướt có thể gây chập 
điện và bị giật. 
3.7.  Rút phích điện khi không sử dụng máy trong thời gian dài. 
3.8. Hãy rút phích điện và liên hệ với kỹ thuật viên của đại lý gần nhất khi xẩy 
ra các trường hợp sau:  
A. Bị vật nặng rơi vào làm hỏng 
B. Không hoạt động khi đã làm theo các hướng dẫn 
C: chức năng bất thường 
D: chất lỏng bắn vào 
4. Các Chức năng. 
a).  MG1: phát hiện tiền giả 
b. MG2: phát hiện tiền USD giả. 
c. Counting: đếm và phát hiện tiền giả. 
d.Counting :  cho 'uv' phát hiện tiền giả, thường giữ chức năng trên trong khi 
đếm 
e.Preset:  nhấn nút cài đặt sẵn để kích hoạt chức năng, bây giờ nhấn nút "+" 
hoặc "-" để đặt trước hàng loạt tính theo yêu cầu. các truy cập sẽ tự động dừng 
lại khi hoàn thành các phần cài đặt, và bắt đầu lại sau khi lấy đi những tờ tiền 
giấy từ xe nâng. nhấn "chọn" để hủy bỏ chức năng. 
lưu ý: để hiển thị đếm 3 chữ số, phạm vi cài sẵn là từ 1 đến 999, và cho hiển 
thị đếm 4 chữ số, phạm vi 1-9999. 
f.ADD:  các truy cập có thể bổ sung thêm các kết quả đếm từng thời gian ở 
chế độ này. chỉ khi lấy đi những tờ tiền giấy từ xe nâng và nhấn vào "thiết lập 
lại" quan trọng để làm sáng tỏ kết quả, các truy cập có thể bắt đầu đếm từ số 
không và tích lũy lại. 
lưu ý: để hiển thị đếm 3 chữ số, phạm vi tích lũy là trong vòng 999; ans cho 
màn hình hiển thị đếm 4 chữ số, phạm vi trong 9999. 
 

 
5. Cách điều chỉnh cửa đưa tiền vào 
 
khi ăn tiền giấy là không mong muốn, xin điều chỉnh khoảng cách giữa cao su 
kéo và bánh xe cho ăn thông qua các ốc vít trên phễu. sau khi điều chỉnh, 
kiểm tra căng thẳng bằng cách cho ăn một phần của tiền giấy giữa cao su kéo 
và bánh cho ăn. tốt hơn để giữ sự căng thẳng tại 2kg sau khi điều chỉnh (chiều 
kim đồng hồ để chặt, chống chiều kim đồng hồ để nới lỏng). 
6.Cách tháo lắp máy 
6.1. xin thay đổi cao su kéo khi nó kiệt sức. hãy tháo các ốc vít điều chỉnh, 
đưa ra các tờ tiền giấy đứng và nhấn bảng phễu tháo, và sau đó lấy đi các cao 
su đeo để thay đổi một cái mới. 
6.2 xin thay đổi bánh xe cho ăn khi nó kiệt sức, nếu không, cho ăn và đếm có 
thể không được mong muốn. đưa ra các tờ tiền giấy đứng và tháo lá chắn 
nhựa ở cả hai bên, sử dụng kìm mũi dài để đưa ra các vòng chụp trên trục ăn 
để nới lỏng các trục, và hơn lấy đi các bánh xe ăn mòn để thay đổi một hình 
mới. 



 
 
8. Các lỗi thường gặp và khắc phục. 
8.1. lỗi thường gặp và khắc phục. 
 

Các lỗi Nguyên nhân Khắc phục 
1. ống hồng ngoại lệch 1.chỉnh lại  Không hoạt động khi 

đã bật công tắc 2. ống hồng ngoại bị 
bụi bẩm 

Lau sạch 

1.ống hồng ngoại bị 
hỏng 

Thay mới   
 
Đếm lỗi 2. bụi bẩm ống hồng 

ngoại 
Lau sạch 

Không có chức năng 
khởi động lại khóa 

Khóa hỏng, không kết 
nối 

Thay mới và kết nối lại 

Tự động xóa kết quả 
tính 

Khóa cài đặt lỗi Khởi động lại 

1.mạch không tốt Kiểm tra đường kết nối 
với motor. 

2. tụ điện bị vỡ Thay mới 

 
Động cơ không hoạt 
động 

3.cháy động cơ hoặc 
hỏng 

Thay mới 

Bánh xe điều khiển 
đếm không chạy khi 
motor vẫn làm việc 

Dây cao su bị hỏng 
hoặc hết hạn dùng 

Thay mới 

Bánh xe phát tiếng ồn Bánh xe bị lệch Chỉnh lại 
8.2. các mã hiện thị khi check lỗi 

Lỗi chế độ Lỗi vị trí Khắc phục 
C-1  cảm biến Lau sạch 
C-2 Chồng cảm biến Lau sạch 
C-3 Mắt đọc 1 Lau sạch 
C-4 Mắt đọc 2 Lau sạch 
C-5 Cảm ứng UV Kiểm tra kết nối 
C-6 Cảm ứng tốc độ Lau sạch 

8.3. Đèn hiển thị báo lỗi 
Lỗi Nguyên Nhân 
E-1 Lỗi nửa tiền 
E-2 Lỗi UV 
E-3 Lỗi từ tính 
E-9 Kẹt tiền  

 



 


