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1. แนะนาการใช้ งาน
1.1. สภาพแวดล้ อมการใช้ งาน
- กรุณาอย่าเอาบันทึกเวลาไว้ ในสถานที่โดนแสงโดยตรง แสงมีผลต่อการยอมรับ อาจทาให้ เกิดการยอมรับการ
ตรวจสอบลายนิ ้วมือไม่ทางาน
-การทางานเครื่ องลายนิ้วมือช่วงอุณภูมิ 0 ℃ -45 ℃ ไม่ควรใช้กลางแจ้ง ใช้กลางแจ้งระยะยาว ในการทางาน
ปกติของเครื่ องเข้าลายนิ้วมือจะมีผลกระทบ แต่ถา้ คุณหากมีการใช้งานกลางแจ้ง ขอแนะนาให้ใช้ร่มชายหาดและอุปกรณ์
ระบายความร้อน, ฤดูร้อน, ฤดูหนาว,
1.2. ระบบแบบย่อ
เครื่ องบันทึกเวลามีระบบการจัดการสามารถแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนของเครื่ องบันทึกเวลาและซอฟต์แวร์
การจัดการเครื่ องบันทึกเวลา
-เครื่ องบันทึกเวลาส่ วนใหญ่รับผิดชอบงานลงทะเบียนและบันทึกประจาวัน เวลาและซอฟต์แวร์ การจัดการ
รับผิดชอบต่อการอ่านลายนิ้วมือเข้าเครื่ องและบันทึกเวลา และการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยผูบ้ ริ หารใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ สร้างความหลากหลายของเวลาและสถิติ
 การติดต่อสือ
่ สารระหว่างเครื่องบันทึกเวลากับโปรแกรมของระบบการจัดการที่ติดตั ้งในคอมพิวเตอร์ สามารถ
ติดต่อสีช่ ่องทาง ได้ แก่ RS232, RS485, TCP / IP และ USB การติดต่อสือ่ สารจะต่างกันเมื่อเป็ นผลิตภัณฑ์
แตกต่างกัน

1.3. วิธีการวางนิ้ว
ติดตั้งเครื่ องบันทึกเวลา, ลงทะเบียนลายนิ้วมือครั้งแรก (เสนอเป็ นนิ้วกลางเพื่อการลงทะเบียนลายนิ้วมือ) แล้วการ
ดาเนินการตรวจสอบลายนิ้วมือ
วิธีการตรวจสอบการกดที่ถูกต้อง คือนิ้วแบนกดที่หน้าด้านบนลายนิ้วมือที่ป็นศูนย์รวมของลายนิ้วมือ วิธีกดนิ้วที่
แสดงด้านล่างนี้

ถูกต้อง

แนวตั ้ง ห่าง

เอียง

เกินไป

ลงต่าเกินไป

2. ภาพรวมของเครื่อง
2.1. องค์ประกอบของตัวเครื่องบันทึกเวลา
ด้านหน้า

หน้าจอแสดงผล
หัวอ่าน

ปุ่ มกด
ด้านหลัง

ด้านข้าง

USB Port
ช่องสาหรับเชื่อมต่อผ่าน USB
USB Port
ช่องสาหรับเชื่อมต่อดึงข้อมูลผ่าน Flash drive

ปุ่ มกด

LAN Port RJ45
ช่องสาหรับเชื่อมต่อผ่าน Network

ความหมายของปุ่ มต่างๆ
ออกหรื อยกเลิกการทางาน
เข้าเมนูการใช้งานตัวเครื่ องบันทึกเวลา
เลื่อนขึ้น
เลื่อนลง
ปุ่ มตกลงเริ่ มทางาน ยืนยันการทางาน
เลื่อนไปทางซ้าย
เลื่อนไปทางขวา
ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด/เครื่ อง
ปุ่ มตกลงเริ่ มทางาน ยืนยันการทางาน
ปุ่ ม 0-9

ปุ่ มกดหมายเลข

2.2. เมนู
ผูใ้ ช้ฟังชันก์และคียต์ ่างๆของเครื่ องบันทึกข้อมูล โดยการ เลือกหรื อป้ อนผ่านคียบ์ อร์ ด
การตั้งค่าและการดาเนินงาน
2.2.1. แผนผังเมนูหลัก
เมนู

ผูใ้ ช้

การตั้งค่า

ข้อมูลเครื่ อง

การจัดการ
U Disk

2.2.2. แผนผังเมนูผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้

ลงทะเบียน

ลบ

2.2.3. แผนผังเมนูการตั้งค่า
การตั้งค่า

พื้นฐาน

ขั้นสูง

จัดการ
พลังงาน

วันที่
และเวลา

โหมด
ตรวจสอบ

ภาษา

ตั้งค่า
การเชื่อมต่อ

ตั้งค่า
การบันทึก

ทดสอบ
ด้วยตัวเอง

ปิ ดเครื่ อง

หมายเลย
เครื่ อง

Slog
Warning

ทดสอบ
ทั้งหมด

TR
Schedule

Idle

TCP / IP

เตือนบันทึก
เวลาเต็ม

หน่วยความ
จา

เสี ยง

Ring
Setting

ล็อคปุ่ ม
เปิ ด/ปิ ด

รหัสผ่านการ
เชื่อมต่อ

หน่วงบันทึก
ซ้ า

จอแอลซี ดี

ระดับเสี ยง

ผูด้ ูแลระบบ

เสี ยง

เสี ยงปุ่ ม

จอสัมผัส

หัวอ่าน

ปรับหัวอ่าน

ปุ่ มกด

อัพเกรด
เฟริ มแวร์

RTC

คืนค่าเดิม
ลบบันทึก
เวลาทั้งหมด
ลบบันทึก
ระบบทั้งหมด
ลบผูใ้ ช้
ทั้งหมด

2.2.4. แผนผังเมนูจดั การ U Disk
การจัดการ U Disk

ดาวน์โหลด
บันทึกเวลา

ดาวน์โหลด
บนทึกเวลาททั้งหมด

ดาวน์โหลด
SLog

ดาวน์โหลด
Slog ทั้งหมด

ดาวน์โหลด
ข้อมูลผูใ้ ช้

อัพโหลด
ข้อมูลผูใ้ ช้

2.2.5. แผนผังเมนูขอ้ มูลเครื่ อง

ข้อมูลเครื่ อง

หน่วยความจา

ข้อมูลอุปกรณ์

ผูใ้ ช้งาน

เวลาปัจจุบนั

ลายนิ้วมือ

รหัสซี เรี ยล

รหัสผ่าน

ผูผ้ ลิต

รหัสผูใ้ ช้

ชื่อสิ นค้า

ขั้นสูง

ดูบนั ทึกเวลา
ดูบนั ทึกระบบ
ดูผใู ้ ช้

บันทึกการตรวจสอบ

ประเภทสิ นค้า

การจัดการระเบียน

รุ่ นเครื่ องยนต์
รุ่ นเฟริ มแวร์

3. การเริ่มการใช้ งาน
3.1. การใช้ งานพืน้ ฐาน
3.1.1. การติดตั้งเครื่ องบันทึกเวลา
ตาแหน่งวาง: ครั้งแรกการใส่ เหล็กเพื่อ ใส่ หลุมเกรี ยวที่ติดแขวนไว้ที่ผนังในตาแหน่งสี่ มุม
-การเจาะ: เครื่ องมือที่ถูกใช้แล้วเพื่อค้นหาหลุมสี่ หลุมมีขอ้ ความแบบดี (รู ขนาดและมาตรฐานของสกรู ให้
เหมาะสม)
-การยึด: ยึดตาแหน่งที่หลุมขวาของบริ เวณ แล้วขันสกรู
-การวางสาย: เข้ากับเครื่ องที่เชื่อมต่อกับเหล็ก
-พลังงาน : สายไฟ (หรื อตัวแปลงไฟมาตรฐาน) เสี ยบปลายด้านหนึ่งของเสี ยบไฟไว้ในอินเตอร์ เฟสเครื่ องเข้าที่
ปลายเข้ากับเต้ารับไฟ 220V กดคียบ์ อร์ ด"⊙"ในการเปิ ดเครื่ องเข้าเริ่ มต้น

3.2 การตรวจสอบการลงเวลา
3.2.1. การตรวจการลงเวลาด้วยสอบลายนิ้วมือ:
- การตรวจสอบลายนิ้วมือผูใ้ ช้ 1:N การอ่านจะอ่านลายนิ้วมือโดยตรงเมื่อผูใ้ ช้วางนิ้วมือ โดยจะเปรี ยบเทียบกับ
ลายนิ้วมือทั้งหมดที่มีในตัวเครื่ อง ซึ่ งหากสาเร็ จจะมีเสี ยงพูดว่า “บันทึกสาเร็จค่ะ ”
- การตรวจสอบลายนิ้วมือผูใ้ ช้ 1:1 การอ่านจะเริ่ มต้นคือ ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ องแล้ววางนิ้วมือ
โดยจะเปรี ยบเทียบกับลายนิ้วมือที่มีในตัวเครื่ องของพนักงานคนที่กาหนดรหัสที่เครื่ องไป ซึ่ งหากสาเร็ จจะมี
เสี ยงพูดว่า “บันทึกสาเร็จค่ะ ”

-

หากตรวจสอบลายนิ้วมือล้มเหลวล้มเหลว จะมีเสี ยงแจ้งให้ทราบว่า:"ลองใหม่ อีกครั้งค่ะ "

3.2.2. การตรวจสอบการลงเวลาด้วยรหัสผ่าน
- การอ่านจะเริ่ มต้นคือ ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ องแล้วกดที่ปุ่ม “OK” จากนั้นป้ อนหมายเลข
รหัสผ่านและกดที่ปมุ่ “OK” โดยจะเปรี ยบเทียบกับรหัสผ่านที่มีในตัวเครื่ องของพนักงานคนที่กาหนดรหัสที่เครื่ องไป ซึ่ ง
หากสาเร็ จจะมีเสี ยงพูดว่า “บันทึกสาเร็จค่ะ ”

- หากตรวจสอบว่ารหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปนั้นผิด ก็จะมีขอ้ ความแจ้งเตือน “ตรวจสอบล้ มเหลว”

3.2.3. การตรวจสอบการลงเวลาด้วยบัตร
- การตรวจสอบบัตรผูใ้ ช้แบบ 1:N การอ่านจะอ่านบัตรโดยตรงเมื่อผูใ้ ช้วางบัตร โดยจะเปรี ยบเทียบกับบัตร
ทั้งหมดที่มีในตัวเครื่ อง ซึ่ งหากสาเร็ จจะมีเสี ยงพูดว่า “บันทึกสาเร็จค่ะ ”
- การตรวจสอบบัตรผูใ้ ช้แบบ 1:1 การอ่านจะเริ่ มต้นคือ ผูใ้ ช้จะต้องกาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ องแล้ววางบัตร
โดยจะเปรี ยบเทียบกับบัตรที่มีในตัวเครื่ องของพนักงานคนที่กาหนดรหัสที่เครื่ องไป ซึ่ งหากสาเร็ จจะมีเสี ยงพูดว่า “บันทึก
สาเร็จค่ะ ”

- หากตรวจสอบลายนิ้วมือล้มเหลวล้มเหลว จะมีเสี ยงแจ้งให้ทราบว่า:"ลองใหม่ อีกครั้งค่ะ "ดังรู ปด้านล่าง

4. การจัดการข้ อมูลในตัวเครื่อง
ในการเข้าจัดการข้อมูลในตัวเครื่ องบันทึกเวลา ในกรณี ที่มีการลงทะเบียนผูด้ ูแลเครื่ องไว้แล้วนั้นผูใ้ ช้จะไม่
สามารถเข้าเมนูได้เพื่อจัดการเครื่ องได้ ซึ่ งผูใ้ ช้ที่เป็ นผูด้ ูแลเครื่ องบันทึกเวลาเท่านั้นที่จะมีสิทธ์ในการเข้าไปจัดการตัวเครื่ อง
การเข้าเมนู สามารถทาได้โดย กดที่ปมุ่ “Menu” จากนั้นวางนิ้วมือ จะปรากฏเมนูดงั ภาพด้านล่าง

4.1. ลงทะเบียนผู้ใช้
วิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนของเครื่ องบันทึกเวลา คือ ลายนิ้วมือ รหัสผ่านและ บัตรเหนี่ยวนา (ถ้ามี) ประเภท
ของเครื่ องที่มีลายนิ้วมือทั้งหมดรหัสผ่านสองวิธีสาหรับการตรวจสอบรับรองความถูกต้อง,บัตรอยูใ่ นบางรุ่ น เท่านั้น
ลงทะเบียนผูใ้ ช้แต่ละคนสามารถมีหมายเลขเป็ น เอกลักษณ์เฉพาะ และต้องจัดการสมาชิกในระบบซอฟต์แวร์ (ปกติจานวน
งาน จานวนนักเรี ยน ฯลฯ ) ลงทะเบียนหมายเลขหนึ่งจะตรงกัน แต่ละเลขทะเบียน""ส่ วนใหญ่สามารถ ลงทะเบียน
ลายนิ้วมือสาม (รวมสองเป็ นสารองลายนิ้วมือ) และรหัสผ่าน (หรื อหมายเลขบัตรเหนี่ยวนา)
4.1.1. การลงทะเบียนลายนิ้วมือ
ขั้นตอนการลงทะเบียนลายนิ้วมือ

o
o
o
o
o

เลือก “ลงทะเบียน” กดปุ่ ม OK
กาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ อง / ชื่อพนักงาน
เลือกประเภทของผูใ้ ช้หรื อสิ ทธิของผูใ้ ช้ จากนั้นกดปุ่ ม OK
เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็ น “นิ้วมือ” จากนั้นกดปุ่ ม OK
วางนิ้วที่ตอ้ งการลงทะเบียนจานวน 3 ครั้ง หากบันทึกเรี ยบร้อยจะปรากฎหน้าจอดังด้านล่าง

4.1.2 การลงทะเบียนบัตร
เครื่ องบันทึกเวลาบางรุ่ นสามารถใช้งานฟังก์ชนั่ นี้ได้ดว้ ย ซึ่ งสามารถตั้งค่าได้ดงั นี้
o เลือก “ลงทะเบียน” กดปุ่ ม OK
o กาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ อง / ชื่อพนักงาน
o เลือกประเภทของผูใ้ ช้หรื อสิ ทธิของผูใ้ ช้ จากนั้นกดปุ่ ม OK
o เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็ น “บัตร” จากนั้นกดปุ่ ม OK
o ทาบบัตรที่ตอ้ งการลงทะเบียน หากบันทึกเรี ยบร้อยจะปรากฏข้อความว่า “ลงทะเบียนสาเร็จ ”

4.1.3 การลงทะเบียนรหัสผ่าน
เป็ นรหัสที่ใช้สาหรับลงเวลาทางานที่ตวั เครื่ องบันทึกเวลา ซึ่ งสามารถกาหนดได้ไม่เกิน 4 หลัก ซึ่ งสามารถตั้งค่า
ได้ดงั นี้
o เลือก “ลงทะเบียน” กดปุ่ ม OK
o กาหนดรหัสพนักงานที่เครื่ อง / ชื่อพนักงาน
o เลือกประเภทของผูใ้ ช้หรื อสิ ทธิของผูใ้ ช้ จากนั้นกดปุ่ ม OK
o เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็ น “รหัสผ่ าน” จากนั้นกดปุ่ ม OK
o กรอกรหัสผ่านที่ตอ้ งการลงทะเบียนลงไป 2 ครั้ง หากบันทึกเรี ยบร้อยจะปรากฎข้อความว่า “ลงทะเบียน
สาเร็จ ”

4.2. เมนูการลบผู้ใช้
ลบผูใ้ ช้: การลบลายนิ้วมือ, พาสเวิดส์หรื อข้อมูลบัตรของผูใ้ ช้หรื อผูด้ ูแล ซึ่ งสามารถตั้งค่าได้ดงั นี้
o ไปที่ “เมนู ผู้ใช้ ”  “ลบ” จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
o เลือกพนักงานที่ตอ้ งการลบ จากนั้นกดทีปุ่ม “OK” จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง

o เลือกข้อมูลที่จะลบ เช่น ข้อมูลนิ้ว, ข้อมูลบัตร, และรหัสผ่าน หรื อจะเลือกลบทั้งหมด
o กดทีป่ มุ่ “OK” เพื่อยืนยันการลบ
4.3. การตั้งเวลาที่เครื่องบันทึกเวลา
o ไปที่ “เมนู ”  “การตั้งค่า ”  “ขั้นสู ง”  “TR Schedule”  จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
o ทาการแก้ไขวันที่ / เวลาตามที่ตอ้ งการ โดยใช้ปมุ่ “เลื่อนขึ้น” (
) หรื อปุ่ ม “เลื่อนลง” (
ในการเลื่อนไปยังข้อมูลถัดไป หรื อ ย้อนหลัง
o กดที่ปมุ่ “OK” เมื่อแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว
4.4. การดูข้อมูลการลงเวลา
ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูได้ 2 แบบคือ
- ข้อมูลการลงเวลาเข้าออกของพนักงาน
- ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
ซึ่ งทั้ง 2 แบบสามารถเข้าเมนูได้ดงั นี้
o ไปที่ “เมนู ” “ข้ อมูลเครื่อง”  “ขั้นสู ง”  “ดูบันทึกเวลา” จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
o เลือกประเภทของข้อมูลที่ตอ้ งการดู จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
o เลือกพนักงานที่ตอ้ งการดู จากนั้นกดทีปุ่ม “OK” จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง

)

o ใช้ปมุ่ “เลื่อนขึ้น” (
ย้อนหลัง

) หรื อปุ่ ม “เลื่อนลง” (

) ในการเลื่อนไปยังข้อมูลถัดไป หรื อ

4.5. การดึงข้ อมูล /ส่ งข้ อมูล ระหว่ างเครื่องบันทึกเวลากับคอมพิวเตอร์
สามารถเลือกรู ปแบบการทางานได้ 2 แบบด้วยกัน
1. ดึงข้อมูลโดยใช้ตวั โปรแกรม HIP Time ( สามารถดูวิธีการทางานได้ที่คู่มือการใช้งานโปรแกรม HIP Time)
ดาวน์โหลด คู่มือได้ที่ http://hip-servicecenter.com/newpro/?page=download.php
2. ดึงข้อมูลโดยใช้ Flash Drive ซึ่ งสามารถทาได้โดย
o นา Flash drive ไปเสี ยบที่เครื่ องบันทึกเวลา
o ไปที่ “เมนู ” “จัดการ U Disk”
o เลือกรายการที่ตอ้ งการ จากนั้นคลิกที่ “OK”
o ระบบทาการบันทึกข้อมูลลง Flash drive หลังจากเสร็ จก็จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนที่หน้าจอเครื่ อง

4.6. การดูข้อมูลเครื่องบันทึกเวลา
ใช้สาหรับตั้งค่าการทางานที่ตวั เครื่ องบันทึกเวลา และดูขอ้ มูลต่างๆ ที่เครื่ องบันทึกเวลา การใช้งานให้ไปที่ “เมนู”
“ข้ อมูลเครื่อง” จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
4.6.1. การดูขอ้ มูลหน่วยความจา
เป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในการเรี ยกดูขอ้ มูลหน่วยความจาของเครื่ องบันทึกเวลา เช่น จานวนผูใ้ ช้งาน , จานวนของการ
บันทึกเวลา เป็ นต้น เข้าไปที่เมนูน้ ีทาได้โดยไปที่ “เมนู” “ข้ อมูลเครื่อง” “หน่ วยความจา” จากนั้นเลือกรายการที่
ต้องการโดยใช้ปมุ่ “เลื่อนขึ้น”(
) หรื อปุ่ ม “เลื่อนลง” (
)
4.6.2. การดูขอ้ มูลอุปกรณ์
เป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในการเรี ยกดูขอ้ มูลหน่วยความจาของเครื่ องบันทึกเวลา เช่น วันที่ผลิต, รหัสซี เรี่ ยล, ผูผ้ ลิต เป็ น
ต้น เข้าไปที่เมนูน้ ีทาได้โดยไปที่ “เมนู” “ข้ อมูลเครื่อง” “ข้ อมูลอุปกรณ์ ” จากนั้นเลือกรายการที่ตอ้ งการโดยใช้ปุ่ม
“เลื่อนขึ้น”(
) หรื อปุ่ ม “เลื่อนลง” (
)
4.7 การตั้งค่าเครื่องบันทึกเวลา
ใช้สาหรับตั้งค่าการทางานที่ตวั เครื่ องบันทึกเวลา และดูขอ้ มูลต่างๆ ที่เครื่ องบันทึกเวลา การใช้งานให้ไปที่ “เมนู” 
“การตั้งค่า ” จากนั้นกดทีปุ่ม “OK”
4.7.1 ขั้นพื้นฐาน
เป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน เช่น วัน และเวลา, ภาษา, เสี ยง, ระดับเสี ยง, เสี ยงปุ่ ม
รายการ
คาอธิบาย
วันที่ และ เวลา
ภาษา
เสี ยง
ระดับเสี ยง
เสี ยงปุ่ ม

เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการกาหนดวัน และเวลาของเครื่ องบันทึกเวลา
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการเลือกภาษาแสดงผลที่หน้าจอเครื่ องบันทึก
เป็ นฟังก์ชน่ั สาหรับ เปิ ด/ปิ ด เสี ยงของเครื่ องบันทึกเวลา
เป็ นฟังก์ชน่ั สาหรับใช้ปรับระดับเสี ยงพูด
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับ เปิ ด/ปิ ด เสี ยงปุ่ มกด

4.7.2 ขั้นสู ง
เป็ นฟังก์ชนั่ ที่ใช้ในการตั้งค่าข้อมูลขั้นสู ง เช่น โหมดตรวจสอบ, กาหนดเวลาเข้า – ออก, ผูด้ ูแลระบบ เป็ นต้น
รายการ
คาอธิบาย
โหมดตรวจสอบ
TR Schedule
ผู้ดูแล
จอสั มผัส
ปรับหัวอ่ าน
อัพเฟริมแวร์

เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการกาหนดโหมดตรวจสอบ เช่น ลายนิ้วมือ,
ลายนิ้วมือ+บัตร, ลายนิ้วมือ+บัตร+รหัสผ่าน เป็ นต้น
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการกาหนดเวลา เข้า – ออก
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการกาหนดจานวนผูด้ ูแลระบบ
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการ เปิ ด/ปิ ด เลนส์สัมผัสของหัวอ่าน
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการปรับหัวอ่านให้สว่างขึ้น
เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการอัพเกรดเฟริ มแวร์

คืนค่าเดิม

เป็ นฟังก์ชนั่ สาหรับใช้ในการคืนค่าเดิมให้กบั เครื่ องบันทึกเวลา

