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ข้อควรรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการสแกนลายนิว้ มือ
การสแกนลายนิว้ มือที่ถกู ต้อง;

วางนิว้ บนเซน็ เซอร์ ให้แน่ใจว่าจุ ดกึ่งกลางนิว้ มืออยู ่ที่ศูนย์กลางของเซน็ เซอร์

การสแกนลายนิว้ มือที่ไม่ถกู ต้อง;

ไม่วางด้วยปลายนิว้

ไม่วางนิว้ มือชิดด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ตะแคงนิว้ มือ

ไม่แตะแค่ขอบล่างเซน็ เซอร์

คาอธิบายปุ่ มกด
ESC
MENU
OK

0…9

ออกจากเมนู หรือ ยกเลิกเมนูที่เลือก
เข้าสู่เมนู
ตกลง หรือ ยืนยันการตัง้ ค่า
ปุ่ มเลื่อนขึน้ : เลื่อนรายการเมนู
ปุ่ มเลื่อนลง : เลื่อนรายการเมนู
ปุ่ ม Door Bell
เลือกเมนู / ตัวเลข
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เมนูและการทางานของเครือ่ ง

หน้าหลักของเครื่องบันทึก

เมื่อกดปุ่ ม [MENU] จะปรากฏเมนู 5 เมนูหลัก
User

Date and Time
MENU

Advanced View
USB Disk
Advanced

แผนภาพเมนูเครื่องบันทึก

1. เมนู User
กดปุ่ ม [MENU] > กดปุ่ ม [1] เพื่อเข้าเมนู User

Enroll : ลงทะเบียนผู ้ใช้ งาน และแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้ ,ผู ้ดูแล
Delete : ลบข้อมู ลผู ้ใช้ งาน
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2. เมนู Date and Time
กดปุ่ ม [MENU] > กดปุ่ ม [3] เพื่อเข้าเมนู Date and Time

Time : เวลาของเครื่องบันทึก
Time Format : รูปแบบเวลา มีให้เลือก 2 แบบ คือ 2 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง
Date : วันที่ของเครื่องบันทึก
Date Format : รูปแบบวันที่

3. เมนู Advanced View
กดปุ่ ม [MENU] > กดปุ่ ม [3] เพื่อเข้าเมนู Advanced View

View Time Log : ดูข้อมู ลรายงานบันทึก
View Management Log: ดูรายงานบันทึกของจัดการระบบโดยผู ้ดูแล (Manager)
View Enrolled Data : ดูข้อมู ลผู ้ใช้
Clear Time Log : ลบรายงานบันทึก
Clear Management Log : ลบรายงานบันทึกของจัดการระบบ
Clear Enroll Data: ลบข้อมู ลผู ้ใช้
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4. เมนู USB Disk
กดปุ่ ม [MENU] > กดปุ่ ม [3] เพื่อเข้าเมนู USB Disk

Download Time Log : ดาวน์ โ หลดรายงานบั น ทึ ก ผ่ า น USB flash drive แล้ ว น าไปเปิ ดด้ ว ยโปรแกรม
Premium time Series 8
Download All Time Log : ดาวน์ โหลดรายงานบั น ทึ ก ทั ้ง หมดผ่ าน USB flash drive แล้ ว น าไปเปิ ดด้ วย
โปรแกรม Premium time Series 8
Download Management Log : ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการจัดการ
Download All Management Log : ดาวน์โหลดรายงานบันทึกการจัดการทัง้ หมด
Download User info : ดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้ เพื่อนาไปถ่ายโอนข้อมู ลไปยังเครื่องอื่น
Upload User Info : อัพโหลดผู ้ใช้ จากเครื่องแรกที่ลงทะเบียนผู ้ใช้ แล้ว ไปยังเครื่องอื่นๆ ตามที่ต้องการ หรือ
เรียกอีกอย่างว่า การคัดลอกข้อมู ลผู ้ใช้
Upgrade Firmware : ใช้ ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาหรือมีการแก้ไข Firmware แต่ต้องกระทาจากบริษัทผู ้
จาหน่ายเท่านัน้

5. เมนู Advanced
กดปุ่ ม [MENU] > กดปุ่ ม [3] เพื่อเข้าเมนู Advanced

Basic : ตัง้ ค่าพืน้ ฐาน ได้แก่ ระดับเสียง , โหมดการตรวจสอบ , Sleep Mode , สอบเทียบเซนเซอร์
Log Settings : ตัง้ ค่าการบันทึก
Communication Settings : ตัง้ ค่าการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
AC Setting : ตัง้ ค่าการเข้าถึง (Access Control)
Memory : ดูพนื้ ที่ทงั ้ หมด และพืน้ ที่ที่ใช้ งานแล้วของเครื่องบันทึก
Self-Test : การทดสอบการใช้งานฮาร์ตแวร์ของเครื่องบันทึก
Restore Factory Setting : คืนค่าโรงงาน
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การใช้งานเบือ้ งต้น
1. ลงทะเบียนผู ใ้ ช้
เพื่อเพิม่ ผู ้ใช้ ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนสาหรับเครื่องนีม้ ี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียน
ลายนิว้ มือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิม่ ข้อมู ลได้ทงั ้ ลายนิว้ มือ บัตร และ รหัส
1.1 ลงทะเบียนผู ใ้ ช้ (ลายนิว้ มือ)
ไปที่ User > Enroll > ใส่ลาดับ User ID แล้วกดปุ่ ม [OK]
(a) เลือก Fingerprint แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 1
(c) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 2
(d) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 3
(e) ลงทะเบียนลายนิว้ มือสาเร็จ กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(d)

(e)

1.2 ลงทะเบียนผู ใ้ ช้ (บัตร)
ไปที่ User > Enroll > ใส่ลาดับ User ID แล้วกดปุ่ ม [OK]
(a) เลือก ID Card แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) ทาบบัตรที่เครื่องบันทึก แล้วกดปุ่ ม [OK] และกดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)
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(c)

1.3 ลงทะเบียนผู ใ้ ช้ (รหัส)
ไปที่ User > Enroll > ใส่ลาดับ User ID แล้วกดปุ่ ม [OK]
(a) เลือก Password แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) ใส่รหัส แล้วกดปุ่ ม [OK]
(c) ใส่รหัสยืนยันอีกครัง้ แล้วกดปุ่ ม [OK] และกดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(c)

2. การสารองลายนิว้ มือ
เป็นการเพิม่ ลายนิว้ มือสารองเผื่อลายนิว้ มือหลักหรือว่านิว้ มือที่เราบันทึกไว้ตอนแรกมีปัญหาสามารถใช้
นิว้ สารองในการใช้ งานแทนได้
ไปที่ User > Enroll
(a) เลือก Fingerprint แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 1
(c) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 2
(d) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 3
(e) ลงทะเบียนลายนิว้ มือสาเร็จ กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(d)

(e)
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(c)

3. การตัง้ ค่าสิทธิผ
์ ู ด้ แู ล
การตัง้ ค่าผู ้ดูแลเป็นการตัง้ ค่ าสิทธิ์ ของผู ้ ที่มีสิ ทธิ์ใช้ ง านเครื่องในส่ว นต่ างๆ โดยที่ผู้ที่ไม่ใช่ ผู ้ดูแลจะไม่
สามารถกดเข้าเมนูของตัวเครื่องได้
ไปที่ User > Enroll
(a) ใส่ลาดับ User ID
(b) เลื่อนไปที่ Privilege กดปุ่ ม [OK] เลือก Manager แล้วกดปุ่ ม [OK] อีกครัง้
(c) เลือ่ นไปที่ปุ่ ม [OK] ตามรูป กดปุ่ ม [OK] , แล้วกด [ESC] เพือ่ ออกจากเมนู

(a)

(b)

(c)

4. ตัง้ ค่าอายุ การใช้ งานของผู ใ้ ช้
กาหนดอายุ การใช้ งานของผู ้ใช้ ให้สามารถใช้ งานได้ตงั ้ วันที่เท่าไร ถึงวันเท่าไร
ไปที่ User > Enroll
(a) ใส่ลาดับ User ID แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) เลือก Time Limit แล้วกดปุ่ ม [OK]
(c) เปิ ดการใช้ งาน (Use) ระบุ วันที่เริม่ ใช้ งาน ถึงสิน้ สุดการใช้งาน
(d) กาหนดค่าเรียบร้อย เลื่อนไปที่ปุ่ ม OK ตามรูป กดปุ่ ม [OK] , แล้วกด [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(d)
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(c)

5. การลบข้อมู ลผู ใ้ ช้
การลบผู ้ใช้ เป็นการลบข้อมู ลของผู ้ใช้ ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือลายนิว้ มือของพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่อง
สแกนโดยมีให้เลือกอยู ่ 2 วิธี
5.1 ลบผู ้ใช้ ทีละคน
ไปที่ User > Delete
(a) เลือก Delete แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) เลือก เลือก Delete All แล้วกดปุ่ ม [OK]
(c) หน้าจอเด้งข้อความ “คุณแน่ใจหรือที่จะลบ?” หากต้องการลบ กดปุ่ ม [OK] เรียบร้อยแล้วกดปุ่ ม
[ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(c)

(d)
5.2 ลบผู ้ใช้ ทงั ้ หมด
ไปที่ Advanced View > Clear Enroll Data
(a) เลือก Clear Enroll Data แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) เลือก เลือก Delete All แล้วกดปุ่ ม [OK]
(c) หน้าจอเด้งข้อความ “คุณแน่ใจหรือที่จะลบ?” หากต้องการลบ กดปุ่ ม [OK] เรียบร้อยแล้วกดปุ่ ม
[ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)
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(c)

6. การตัง้ ค่าเวลาเครือ่ งบันทึก
ตัง้ ค่าเวลา และวันที่ รวมถึงรูปแบบการแสดงเวลาและวันที่
ไปที่ Date and Time > จากนัน้ กาหนดค่าเวลา / รูปแบบเวลา / วันที่ / รูปแบบวันที่

หมายเหตุ : กดปุ่ ม [OK] เพื่อเลือกแล้วแก้ไข , กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

7. การดาวน์โหลดรายงานบันทึกเวลา
การดึงข้อมู ลผ่าน Flash Drive เป็นการดึงข้อมู ลเพื่อส่งข้อมู ลผู ้ใช้ ไปอัพโหลดเข้าเครื่องสแกนเครื่องอื่น
หรือดึงข้อมู ลรายงานต่างๆ มาดูผ่านคอมพิวเตอร์
ไปที่ USB Disk
(a) เลือก Download Time Log แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) รอสักครู่
(c) ดาวน์โหลดรายงานบันทึกเวลาเรียบร้อย กดปุ่ ม [OK] , กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(c)

8. การดาวน์โหลดข้อมู ลผู ใ้ ช้
ดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้ จากเครื่อง เพื่อนาไปอัพโหลดไปยังเครื่องอื่น คือการคัดลอกข้อมู ลจากเครื่องหนึ่งไป
ยังอีกครื่องหนึ่งนัน่ เอง
ไปที่ USB Disk
(a) เลือก Download User Info แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) รอสักครู่
(c) ดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้ เรียบร้อย กดปุ่ ม [OK] , กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู
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(a)

(b)

(c)

9. การอัพโหลดข้อมู ลผู ใ้ ช้
อัพโหลดข้อมู ลผู ้ใช้ ที่ดาวน์โหลดมาจากเครื่องอื่น เพื่อคัดลอกข้อมู ลผู ้ใช้ ให้เหมือนกัน
ไปที่ USB Disk
(a) เลือก Upload User Info แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) หน้าจอเด้งข้อความ “คุณมัน่ ใจแล้วหรือที่จะอัพโหลด?” หากต้องการอัพโหลด กดปุ่ ม [OK]
(c) รอสักครู่
(d) ดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้ เรียบร้อย กดปุ่ ม [OK] , กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(d)
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(c)

10. การลบรายงานบันทึกเวลา
การลบข้อมู ลบันทึกเวลานัน้ สามารถลบข้อมู ลได้แบบเดียวคือลบข้อมู ลบันทึกเวลาทัง้ หมดถ้าทาการลบ
บันทึกเวลาแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนได้ เพราะฉะนัน้ การลบข้อมู ลควรมัน่ ใจว่าได้มีการสารองข้อมู ลบันทึก
เวลาไว้แล้วการลบข้อมู ลบันทึกเวลาทาดังนี้
ไปที่ Advanced View
(a) เลือก Clear Time Log แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) หน้าจอเด้งข้อความ “คุณต้องการลบรายงานบันทึกทัง้ หมดหรือไม่?” หากต้องการลบ กดปุ่ ม [OK]
(c) รอสักครู่
(d) ลบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [OK] และกดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู

(a)

(b)

(d)
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(c)

11. การตัง้ ค่าเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
ตัง้ ค่า IP สาหรับเชื่อมต่อโปรแกรม Premium Time Series 8 เพื่อตัง้ ค่าต่างๆ และดูรายงานบันทึกเวลาผ่าน
ระบบเน็ตเวิร์ค
ไปที่ Advanced
(a) เลือก Communication Setting แล้วกดปุ่ ม [OK]
(b) กาหนดค่า IP Address , Subnet Mask , Default Gateway เพื่อเชื่ อมต่อกับโปรแกรม Premium
Time

(a)

(b)

หมายเหตุ : กดปุ่ ม [OK] เพื่อเลือกแล้วแก้ไข , กดปุ่ ม [ESC] เพื่อออกจากเมนู
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