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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 เคร่ืองบนัทึกเวลาดว้ยลายน้ิวมือพร้อมระบบควบคุมการทาํงานของประตูรุ่น Ci 806U มาพร้อมการรองรับลายน้ิวมือ

สูงสุด 3,000 ลายน้ิวมือและบนัทึกบนัทึกเวลาได ้100,000 รายการ เช่ือมต่อกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าไดง่้ายและควบคุมไดด้งัใจ 

จอแสดงผลขนาด 2.4น้ิว ทาํงานสะดวกง่ายดายดว้ยเมนูภาษาไทยพร้อมรูปแบบเมนูเป็นแบบภาพไอคอนเขา้ใจง่ายสามารถใช้

งานร่วมกบับตัร Proximity เพ่ือเพิ่มทางเลือกในการบนัทึกเวลาของพนกังาน 

 คุณสมบติัเคร่ือง 

Sensor type     Optical 

Fingerprint capacity    3,000pcs 

Record capacity     100,000pcs 

Password capacity    3,000pcs 

Card supported     125kHz EM, detection range ≤100mm 

Card capacity(Optional)    3,000pcs 

Access mode Fingerprint/ID Card/Password 

Access control function 255 time zone; multiple fingerprint access; one output 
port for alarm 

Alarm function     Door open alarm; force case opening alarm; etc. 

Doorbell function Independent doorbell linking with the external doorbell 
available 

E-lock control     1.5A, DC 12V relay output 

Communication     TCP/IP, RS485, U-DISK download, WG26/34 

LCD display screen    2.4" TFT 

Scanning time     ≤1s 

FRR(False rejection rate)   ≤1% 

FAR(False acceptance rate)   ≤0.0001% 



Power supply DC 12V, standby current: 200mA, working current: 
400mA 

Operating temperature    0℃-45℃ 

Operating humidity    20%-80%RH 

 

เมนูการทาํงานต่างๆ 

เมนู      ผู้ใช้ 

  เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับการจดัการเก่ียวกบัผูใ้ชต้ั้งแต่เพิ่มผูใ้ชห้รือลบผูใ้ชร่้วมไปถึงการตั้งสิทธิของผูใ้ช ้

 โดยมีเมนูดงัน้ี 

 ข้อมูลผู้ใช้ เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับบนัทึกผูใ้ชเ้ขา้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

               ลบ เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับลบผูใ้ชท่ี้เราไม่ตอ้งการออกจากตวัเคร่ืองโดยจะตอ้งเลือกรหสัท่ีเราอยากจะลบและ 

   เลือกลบจะทาํใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชค้นนั้นหายไป 

เมนู     ข้อมูลผู้ใช้ 

 เป็นเมนูท่ีใชส้ําหรับการตั้งค่าต่างๆบนเคร่ือง ตั้งแต่ดูบนัทึกของผูใ้ช ้การใส่ขอ้ความรวมถึงการลบบนัทึก

ต่างๆดว้ยโดยมีเมนูดงัน้ี 

                ดูข้อมูลผู้ใช้  เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับการดูบนัทึกการลงเวลาของผูใ้ชโ้ดยจะอยูใ่นเมนูยอ่ย [View Glog] โดย

สามารถใส่รหสัผูใ้ชเ้พ่ือดูขอ้มูลบนัทึกเวลาไดท่ี้หนา้เคร่ืองไดเ้ลย 

LogSetup   เป็นเมนูสาํหรับการจดัการเก่ียวกบับนัทึก เช่น การเตือนบนัทึกเตม็รวมถึงการลบขอ้มูลท่ีถกู               

 

 ข้อความ   เป็นเมนูใหเ้ราสามารถเลือกช่วงวนัเวลาท่ีจะแสดงขอ้ความโชวบ์นหนา้จอเคร่ืองสแกน 

 



LogInFo  เป็นเมนูสาํหรับดูขอ้มูลเคร่ืองสแกนจะมีขอ้มูล จาํนวนผูใ้ชห้รือจาํนวนผูดู้แลระบบรวมถึง 

ขอ้มูลจาํนวนการบนัทึกเวลา 

tSegment   เป็นเมนูสาํหรับการตั้ง สถานะการสแกนน้ิวท่ีหนา้เคร่ืองยกตวัอยา่งทุกคร้ังท่ีทาํการสแกน 

ลายน้ิวมือเพ่ือบนัทึกเวลาเคร่ืองจะบนัทึกเวลาพร้อมสถานะการเขา้งานถา้ไม่มีการตั้งสถานะทุกคร้ังท่ีสแกนลายน้ิวมือเคร่ือง

สแกนจะบนัทึกเวลากบัสถานะเขา้งานทุกคร้ังแต่ถา้มีการตั้งสถานะท่ีเคร่ืองสถานะเคร่ืองจะเปล่ียนตามเวลาท่ีเราตั้งสถานะไว ้

เช่น 8.00 น. เป็นสถานะเขา้งานพอถึงเวลา 17.00 น.  

 

เมนู U – Disk 

  เป็นเมนูสาํหรับการโอนถ่ายขอ้มูลจากเคร่ืองสแกนไปยงัคอมพิวเตอร์หรือถ่ายโอนขอ้มูลจากเคร่ืองสแกน

เคร่ืองท่ี 1 ไปเคร่ืองสแกนเคร่ืองท่ี 2 โดยขอ้มูลจะถกูโอนถ่ายผา่น Flash Drive โดยมีเมนูยอ่ยดงัน้ี 

ดาวน์โหลด   เป็นเมนูสาํหรับดึงขอ้มูลจากเคร่ืองสแกนมาสู่ Flash Drive 

 

อพัโหลด   เป็นเมนูสาํหรับส่งขอ้มูลจาก Flash Drive สู่เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ              

 

เมนู ตั้งค่า 

  เป็นเมนูตั้งค่าต่างๆบนเคร่ืองสแกนอยา่งภาษาหรือการตั้งค่าเช่ือมต่อเคร่ืองสแกนกบัคอมพิวเตอร์โดยมีเมนู

ยอ่ยดงัน้ี 

เมนู         System      เป็นเมนูตั้งค่าต่างๆบนเคร่ืองโดยมีเมนู [ภาษา]   ใชเ้ปล่ียนภาษา เมนู [ตั้งเวลา] ใหเ้ปล่ียนวนัเวลาท่ี 

เคร่ืองสแกน เมนู [ระดบัเสียง] ใชเ้พิ่ม – ลดเสียงตอบรับเคร่ืองสแกน เมนู [ความยาวของ User ID] ใชเ้พ่ิม – ลด รหสัพนกังานท่ี

เคร่ืองสแกนตั้งแต่ 4 -18                 

เมนู Comm. เป็นเมนูใชต้ั้งค่าต่างๆเก่ียวกบัการเช่ือมต่อเคร่ืองสแกนกบัคอมพิวเตอร์เพ่ือดึงขอ้มูลต่างๆไปใช ้ 



 โดยมีเมนูยอ่ย  เมนู [Device ID]   เป็นเมนูใชต้ั้งค่าหมายเลขเคร่ืองสแกนโดยหน่ึงเคร่ืองสามารถตั้งได ้1หมายเลข เมนู [Com 

Key] เป็นเมนูตั้งค่ารหสัท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อถา้มีการตั้งรหสัไวจ้าํเป็นจะตอ้งใส่รหสัดว้ยในการเช่ือมต่อแต่ละคร้ัง เมนู [Port No] 

เป็นเมนูตั้งค่าพอร์ตเช่ือมต่อในระบบ TCI/IP เมนู [IP Address] เป็นเมนูตั้งค่า IP เคร่ืองสแกน  

เมนู                Sensor   เป็นเมนูใชป้รับค่าหวัอ่านใหต้รงกบัสภาวะแสงท่ีใชง้านจริง 

เมนู Alarm   เป็นเมนูไวต้ั้งเวลาเตือนท่ีเคร่ืองเหมือนนาฬิกาปลุก สามารถตั้งได ้24 ช่วงเวลา     

เมนู         Power   เป็นเมนูไวต้ั้งค่าเคร่ืองเก่ียวกบัพลงังานท่ีใชโ้ดยมีเมนูยอ่ยดงัน้ี [Power off Time] เป็นการตั้งเวลา 

ปิดเคร่ือง [Standby Time] เป็นการตั้งค่า การพกัหนา้จอเคร่ืองสแกนใหมี้อายกุารใชง้านท่ีนานข้ึน 

เมนู           S-Test   เป็นเมนูใชส้าํหรับ test Function ต่างๆ ท่ีอยูใ่นเคร่ือง เช่น จอ LCD, ปุ่มกด, เสียง เป็นตน้              

 

การใช้งานเบือ้งต้น  

 การบันทกึผู้ใช้ 

 การบนัทึกผูใ้ชเ้ป็นการเพิ่มผูใ้ชใ้หม่เขา้ไปในเคร่ืองสแกน โดยกดปุ่ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK จากนั้นเลือกท่ี 

[ข้อมูลผู้ใช้] กด OK  เคร่ืองจะใหใ้ส่รหสัพนกังานใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการถา้ไม่ใส่ระบบเคร่ืองจะใส่รหสัพนกังานท่ี 1 และจะ

เพิ่มข้ึนทีละ 1 รหสั กด OK จะมีเมนู สิทธ์ิ ข้ึนมาถา้ตอ้งการเปล่ียนสิทธ์ิ จากผูใ้ชใ้หเ้ป็นผูดู้แล โดยกดท่ีปุ่ม Menu เพ่ือเปล่ียน

สิทธ์ิ ใหเ้ป็นอยา่งท่ีตอ้งการจากนั้นกด OK  เลือกการบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดย มี การบนัทึกลายน้ิวมือ การบนัทึกรหสัผา่น 

การบนัทึกบตัร มีการบนัทึกน้ิว+รหสั หรือ น้ิว+บตัร ถา้เลือกบนัทึกลายน้ิวมือ กด OK วางน้ิวท่ีตอ้งการบนัทึก และยกข้ึน ทาํ

แบบน้ี 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกอตัโนมติัถา้ตอ้งการเกบ็ลายน้ิวมือสาํรองใหก้ด OK และสแกนน้ิวท่ีตอ้งการสาํรองต่อไดเ้ลยแต่ถา้

ไม่ตอ้งการเกบ็น้ิวสาํรองกดปุ่ม Esc เพ่ือออกสู่หนา้จอการทาํงานปกติ 

 การสํารองลายนิว้มอื 

 เป็นการเพิ่มลายน้ิวมือสาํรองเผือ่ลายน้ิวมือหลกัหรือวา่น้ิวมือท่ีเราบนัทึกไวต้อนแรกมีปัญหาสามารถใชน้ิ้วสาํรองใน

การใชง้านแทนได ้ เร่ิมจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ข้อมูลผู้ใช้] กด OK ใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการสาํรอง

ลายน้ิวมือเม่ือใส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการแลว้กด OK กด OK อีกคร้ังเพ่ือเขา้สู่เมนูบนัทึกน้ิว เลือกบนัทึกน้ิว กด OK วางน้ิวท่ี

ตอ้งการสาํรอง และยกข้ึน ทาํแบบน้ี 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกอตัโนมติัถา้ตอ้งการเกบ็ลายน้ิวมือสาํรองใหก้ด OK และสแกนน้ิวท่ี

ตอ้งการสาํรองต่อไดเ้ลยแต่ถา้ไม่ตอ้งการเกบ็น้ิวสาํรองกดปุ่ม Esc เพ่ือออกสู่หนา้จอการทาํงานปกติ 



 การบันทกึผู้ดูแล 

 การบนัทึกผูดู้แลเป็นการบนัทึกสิทธ์ิของผูท่ี้มีสิทธ์ิใชง้านเคร่ืองในส่วนต่างๆโดยท่ีผูท่ี้ไม่ใช่ผูดู้แลจะไม่สามารถกดเขา้

เมนูของตวัเคร่ืองได ้โดยเร่ิมจากกด [MENU]  เลือก  [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ข้อมูลผู้ใช้] กด OK  ระดบัแรกเป็น ผูบ้นัทึก สามารถ

เพิ่มผูใ้ชแ้ละ ลบผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเดียวไม่สามารถเขา้เมนูอ่ืนๆได ้ระดบัท่ี 2 เป็นผูดู้แลสามารถเขา้เมนูต่างๆของเคร่ืองได ้ ระดบัท่ี 3 ดู

ขอ้มูลผูใ้ช ้ สามารถเขา้ถึงเมนูไดแ้ต่ในระดบัท่ีดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว การบนัทึกผูดู้แลใหใ้ส่รหสัพนกังานท่ีตอ้งการใหเ้ป็นผูดู้แล

จากนั้นเลือกสิทธ์ิโดยกด [MENU] เพ่ือเลือกเปล่ียนแปลงสิทธ์ิใชล้กูศร ข้ึน – ลง ในการเปล่ียนสิทธ์ิท่ีตอ้งการแลว้กด OK   กด 

OK  เพ่ือเลือกบนัทึกน้ิวกด OK และทาํการสแกนน้ิว 3 คร้ัง เคร่ืองจะบนัทึกใหอ้ตัโนมติั 

 การลบผู้ใช้ 

 การลบผูใ้ชเ้ป็นการลบขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้ไม่ไดใ้ชแ้ลว้หรือลายน้ิวมือของพนกังานท่ีลาออกไปแลว้ออกจากเคร่ืองสแกน

โดยมีใหเ้ลือกอยู ่2 วธีิ 

1.ลบผูใ้ชที้ละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้] กด OK เลือก [ลบ] กด OK ใส่รหสัพนกังานท่ีเราตอ้งการจะลบขอ้มูลเสร็จ

แลว้กด OK  

2.ลบผูใ้ชท้ั้งหมด กด [MENU] เลือก [ขอ้มูลผูใ้ช]้ เลือก [Logsetup] เลือก ลบขอ้มูลผูใ้ช ้ จะเป็นการลบขอ้มูลผูใ้ช้

ทั้งหมดออกจากเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

 การดึงข้อมูลผ่าน USB 

 การดึงขอ้มูลผา่น Flash Drive เป็นการดึงขอ้มูลเพ่ือส่งขอ้มูลผูใ้ชไ้ปอพัโหลดเขา้เคร่ืองสแกนเคร่ืองอ่ืนหรือดึงขอ้มูล

บนัทึกเวลามาดาวน์โหลดลงโปรแกรมเพ่ือดูขอ้มูลการสแกนเขา้ออกของพนกังาน โดย กด [MENU] กด OK เลือก [บันทึกผู้ใช้] 

กด OK เลือก [ดงึ USB] กด ทาํการเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการดาวน์โหลด โนเมนูดึง USB มี เมนู [บันทกึเวลา] ใชดึ้งขอ้มูลบนัทึกเวลา 

แต่ถา้เป็น [บันทกึAll] เป็นการดาวน์โหลดขอ้มูลการบนัทึกเวลาทั้งหมดและเมนู [ดงึผู้ใช้] เป็นเมนูดาวน์โหลดขอ้มูลลายน้ิวมือ

ของเคร่ืองสแกน และเมนูสุดทา้ย [อพัโหลด] เป็นเมนูท่ีใชส้าํหรับอพัโหลดขอ้มูลพนกังานจาก Flash Drive ไปเกบ็ไวท่ี้เคร่ือง

สแกนลายน้ิวมือ 

 การลบข้อมูลบันทกึเวลา 

 การลบขอ้มูลบนัทึกเวลานั้นสามารถลบขอ้มูลไดแ้บบเดียวคือลบขอ้มูลบนัทึกเวลาทั้งหมดถา้ทาํการลบบนัทึกเวลา

แลว้จะไม่สามารถเรียกกลบัคืนไดเ้พราะฉะนั้นการลบขอ้มูลควรมัน่ใจวา่ไดมี้การสาํรองขอ้มูลบนัทึกเวลาไวแ้ลว้การลบขอ้มูล



บนัทึกเวลาทาํดงัน้ี กด [MENU] กด OK เลือก [ตั้งค่าระบบ] กด OK เลือก [Logsetup] กด OK เล่ือนไปท่ี ลบ GLog  กด OK 

เคร่ืองจะถามวา่ ยนืยนัการลบหรือไม่ถา้ตอ้งการลบกด OK แต่ถา้ไม่ตอ้งการลบใหก้ด ESC เพ่ือออกจากเมนู 

 การลบข้อมูลทั้งหมด 

การลบขอ้มูลทั้งหมดถา้ทาํการลบขอ้มูลทั้งหมดแลว้จะไม่สามารถเรียกกลบัคืนไดเ้พราะฉะนั้นการลบขอ้มูลควรมัน่ใจ

วา่ไดมี้การสาํรองขอ้มูลบนัทึกเวลาไวแ้ลว้การลบขอ้มูลทั้งหมดทาํดงัน้ี กด [MENU] เลือก [ตั้งค่า] กด OK เลือก [System] กด 

OK เล่ือนไปท่ี คืนค่า Device กด OK เคร่ืองจะถามวา่ ตั้งค่าเร่ิมตน้ หรือไม่ ถา้ตอ้งการกด OK แต่ถา้ไม่ตอ้งการใหก้ด ESC เพ่ือ

ออกจากเมนู 

การตั้งค่าการเช่ือมต่อเพือ่การดึงข้อมูล 

 การตั้งค่าการเช่ือมต่อเพ่ือดึงขอ้มูลเป็นการตั้งค่า TCP/IP ใหก้บัตวัเคร่ืองเพื่อใชโ้ปรแกรมในการดึงขอ้มูลต่างๆจาก

เคร่ืองสแกน การตั้งค่าการเช่ือมต่อในท่ีน้ีจะเป็นแบบ LAN โดยไปท่ี [MENU]  ไปท่ี [ตั้งค่า] กด OK เลือก [Comm.] กด OK 

โดยตั้งรหสัเคร่ืองใหต้รงกบัโปรแกรม จากนั้นเขา้ท่ี IP Address ตั้งหมายเลย IP ใหอ้ยูใ่นระบบเดียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีเราใชง้าน 

เช่น คอมพิวเตอร์เราหมายเลข IP คือ 192.168.1.9 โดยเราสามารถดูไดท่ี้ Local Area Connection เลือก support จะมีหมายเลข IP 

ของคอมพิวเตอร์เราข้ึนมาใหดู้ในการตั้งค่าหมายเลข IP นั้นกาํหนดวา่ตวัเลข 3 ชุดแรกตอ้งเหมือนกนัและหมายเลขชุดสุดทา้ย

ตอ้งไม่ซํ้ ากนั เช่น คอมพิวเตอร์หมายเลข IP คือ 192.168.1.9 เคร่ืองสแกนจะตอ้งตั้งหมายเลข IP คือ 192.168.1. ตวัเลขชุดสุดทา้ย

ตอ้งไม่ซํ้ ากนัโดยจะมีตวัเลขตั้งแต่ 1-255 ใหเ้ราเลือก ในทีน้ีผมเลือกหมายเลข1 กจ็ะได ้192.168.1.1เป็นหมายเลข IP ของเคร่ือง

สแกนท่ีใชส้าํหรับการเช่ือมต่อเพ่ือดึงขอ้มูลผา่น TCP/IP 

  

การตั้ง Time Zone 

 การตั้งค่า Time Zone นั้นเป็นการตั้งค่าช่วงเวลาท่ีเราอนุญาตใหพ้นกังานสแกนน้ิวแลว้สามารถผา่นประตไูดอ้ธิบายได้

แบบน้ีคือสมมุติวา่ตั้ง Time Zone ไวท่ี้ 8.00 น. – 17.00 น. แลว้เลือกใช ้Time Zone พนกัจะสามารถสแกนน้ิวแลว้ประตูเปิดช่วง 

8.00 น. – 17.00 น. แต่หลงัจากเวลา 17.00 น.ไปแลว้พนกังานสแกนน้ิวมือแลว้เคร่ืองจะไม่อนุญาตใหผ้า่นประตไูดน้ัน่เอง 

ตวัอยา่งถา้ตอ้งการตวั Time Zone เวลา 06.00 น. – 17.00 น. ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์และเสาร์และอาทิตยไ์ม่สามารถเขา้ไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ใชต้ั้งดงัน้ี เขา้ [MENU] เลือก [ตั้งค่าAC] กด OK เลือก [pSegment] กด OK เลือก ตารางเขา้ออกเลือกตาราง 01 กด 

OK ในตาราง 01 ตั้งเวลาเป็น 06.00 น.– 17. 00 น. เสร็จแลว้ ESC ออกมาเขา้ท่ี [pGroup] โดยใน pGroup สามารถเลือก  

TimeZone ไดอี้ก 10 ช่วงแต่ ช่วงเวลาท่ีเลือกใน24 ชม. เวลาตอ้งไม่ทบัซอ้นกนัโดยตวัอยา่งใหก้ดลกูศรข้ึน pGroup จะเปล่ียน

จาก 00 เป็น 01 กด OK เลือก 01 กด OK เปล่ียนเลข 00 00.00-00.00 เป็น 01 06.00 – 17.00 กด OK กด ESC ออกมาแลว้เลือก 



[pZone] กด OK  ใหก้ดลกูศรข้ึน pZone จะเปล่ียนจาก 00 เป็น 01 กด OK กดลูกศรลงไปท่ี จ. OK เปล่ียนจาก 31 เป็น 01 ท่ีตั้งไว้

ใน pGroup เลือกเสร็จแลว้กดลูกศรลงไปท่ี อ. เปล่ียนจาก 31 เป็น 01 ตั้งแต่วนั จ.- ศ. เสร็จแลว้กด ESC ไปกาํหนดผูท่ี้จะใช ้

Time Zone เลือก [UserCtrl] เลือกรหสัพนกังานท่ีตอ้งการกาํหนด Time Zone กด OK เลือก pZone เป็น 01 ท่ีตั้งไวใ้นตั้งค่า 

pZone และตั้งค่าวนัส้ินสุดในการใช ้Time Zone เป็นอนัเสร็จส้ินการตั้ง Time Zone 

   

Connection Ci 806U 

 จากรูป เป็นการแสดงการต่อเคร่ือง Ci 806U กบัอุปกรณ์ชุด LOCK 

 

 

แบบที1่ ต่ออปุกรณ์ LOCK กบัเคร่ืองสแกน 

 

 



 

แบบที ่2 ต่อชุด LOCK ผ่าน POWER SUPPLY 

 

   

 


