Hướng dẫn cách sử dụng máy tính tiền Casio SE-C450 (Phần 1)
Máy tính tiền Casio là thiết bị điện tử tính toán chuyên dụng dành cho các nhà hàng,
siêu thị.. với tốc độ tính toán nhanh chóng và khả năng lưu giữ dữ liệu lớn, mang lại sự
chuyên nghiệp cho cửa hàng của bạn.
Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính tiền Casio SE-C450 và
những lưu ý trong quá trình sử dụng để đảm bảo sử dung hiệu quả, đúng cách giúp
kéo dài thời gian sử dụng máy.

1. Đặt pin bảo vệ bộ nhớ
Để tránh bị mất tất cả các dữ liệu cài đặt và bán hàng của bạn, chúng tôi khuyên bạn
nên đặt pin bảo vệ bộ nhớ trước khi bạn sử dụng máy tính tiền và thay thế chúng ít
nhất mỗi năm một lần.
Cách đặt pin bảo vệ rất đơn giản, bạn có thể tự cài đặt mà không cần nhờ nhân viên của
hãng.
Bước 1: Tháo nắp máy in bằng cách nhấc nó lên

Bước 2: Tháo nắp ngăn chứa pin

Bước 3: Lưu ý các nút (+) và (-) trong ngăn chứa pin. Máy sử dụng pin dạng manganese,
phải đặt sao cho hai đầu có dấu (+) và (-) của pin trùng với các nút (+) và (-) trong ngăn
chứa pin.

Bước 4: Đóng các nắp ngăn chứa pin và nắp máy in
Lưu ý quan trọng:
Các pin bảo vệ thông tin được lưu trữ trong thanh ghi bộ nhớ máy tính tiền của bạn khi
có sự cố mất điện hoặc khi bạn rút phích cắm của máy tính tiền. Hãy chắc chắn là bạn đã
cài pin từ lúc đầu khi dùng máy.
Cảnh báo
-

Không có pin được bao gồm trong các phụ kiện
Không nên cố gắng để sạc lại pin khi pin hết
Không để pin tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao vì có thể bị giảm năng lượng của
pin và cũng không nên để pin ra ngoài trời mà không có lớp bảo vệ.
Giữ pin ra khỏi tầm với của trẻ nhỏ. nếu con bạn không may nuốt phải pin, hãy
đến bác sĩ ngay lập tức.

Nguy cơ nổ sẽ xảy ra nếu pin được thay thế bằng loại không đúng, không phù hợp vì
vậy hãy xem kỹ thông tin của pin và tìm mua đúng loại nếu bạn muốn thay pin.

2. Cách đặt cuộn giấy in vào bộ phận in của máy tính tiền Casio (thay
giấy in hóa đơn)
Khi thay giấy cho máy tính tiền Casio, trước tiên bạn cần biết chính xác loại giấy mà máy
tính tiền của bạn sử dụng là loại nào, có kích thước như thế nào để đảm bảo in hóa đơn
tốt và không hỏng đầu in của máy tính tiền.
Với máy tính tiền Casio SE-C450 thì loại giấy in sử dụng là giấy in nhiệt k57, đường kính
45-47mm. Giấy có độ dày tốt, bề mặt giấy nhắn, không có bụi in không ảnh hướng đến
đầu in của máy. Giấy in nhiệt k57 hiện nay được sử dụng nhiều nhất là của hãng Sazaki
Nhật Bản. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn với giá rẻ nhất thị trường, hãy liên hệ để
được tư vấn.
Bước 1: Bạn để ý phía trục in có một cái lẫy. Bạn ấn vào lẫy đó và nhấc trục in lênGỡ nắp
bộ phận in của máy tính tiền casio bằng cách nhấc từ phía sau lên

Bước 2: Nhấc trục in của bộ phận in lên
Bước 3: Đặt cuộn giấy mới vào trong bộ phận in hóa đơn

Lưu ý sao cho cuộn giấy in hóa đơn được đặt ngửa ra ngoài.
Bước 4: Kéo cuộn giấy vượt ra khỏi ngoài bộ phận in

Bước 5: Ấn thanh trục của bộ phận in hóa đơn đến khi vào hẳn lẫy
Bước 6: Đậy nắp bộ phận in hóa đơn của máy tính tiền casio lại và xé bỏ phần giấy còn
dư
Cảnh báo
Không bao giờ chạm vào đầu nhiệt của máy in và các trục lăn. Bảo quản giấy in hóa
đơn tránh nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm hay ánh sáng mặt trời trực tiếp.

3. Cách bật máy tính tiền
Bước 1: cho khóa vào vị trí “Mở” trên thân máy tính tiền, xoay khóa về vị trí Off

Bước 2: Cắm dây nguồn vào ổ điện. Đảm bảo nguồn điện sử dụng phù hợp với thông số
kỹ thuật của máy.

4. Cài đặt ngày, giờ, thời gian và biểu thuế (thuế suất)
Ngay sau khi cắm nguồn vào ổđiện cho máy tính tiền Casio hoạt động, trên màn hình
hiển thị sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngôn ngữ khi sử dụng. Tiến hành chọn ngôn ngữ và đất
nước bằng cách ấn nút

hoặc nút

sau đó chọn

để hoàn tất.

Thiết lập hiển thị ngày và thời gian
Di chuyển đến vùng nhập dữ liệu bằng cách sử dụng các nút
hoặc
nhập
thời gian, ngày, tháng, năm từ 10 phím nhập của máy. Nhập thời gian theo hệ thống 24
giờ của quốc tế, ví dụ như 1 giờ 30 phút chiều (1:30pm) thì nhập là 1330. Sau đó ấn nút
để hoàn tất.
Với biểu thuế (thuế suất), bạn nhập mã số thuế bằng cách dùng 10 phím nhập từ máy.
Bạn có thể cài 4 loại biểu thuế khác nhau.

5. Cách sử dụng nút

– nút trợ giúp hướng dẫn

Khi máy tính tiền Casio SE-C450 gặp phải vấn đề về vận hành các chức năng của máy,hãy
ấn nút

thông báo cho hãng để đươc trợ giúp.

Lựa chọn mục cần hướng dẫn trợ giúp

Nhập số bạn cần giúp đỡ từ bàn phím và ấn nút

.

Làm theo hướng dẫn được gửi về máy tính tiền của bạn. Ví dụ như hình sau

Một vài chú ý về Mode switch – chế độ chuyển đổi

PGM (Program key): lựa chọn vị trí bất kỳ trong Mode switch của máy
OP (Operator key): chỉ chọn được 1 trong các chế độ như On, REG, hoặc CAL trong
Mode switch.

Các vị trí trên Mode switch
PGM: vị trí này là để thiết lập máy tính tiền của bạn cho phù hợp với nhu cầu của các
cửa hàng của bạn
RF (refund): sử dụng vị trí này để sửa chữa các mặt hàng đã đăng ký
OFF: vị trí tắt máy tính tiền
REG(Register): vị trí cho các giao dịch bình thường
X (read): đọc báo cáo tổng số bán hàng trong ngày mà không cần phải xuất dữ liệu ra
ngoài.
Z (reset): xuất các báo cáo với việc xóa tổng tích lũy
X2/Z2: vị trí để in các báo cáo bán hàng định kỳ

