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ลิขสิทธ์ิ© 2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. สงวนลิขสิทธ์ิ. 
หากไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก ZKTeco คุณจะไม่สามารถคดัลอกหรือส่งต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของคู่มือน้ีไม่ว่าจะในรูปแบบใด ทุกส่วนของ
คู่มือน้ีเป็นของ ZKTeco และ บริษทั ยอ่ย (ต่อไปน้ีเรียกว่า "บริษทั " หรือ "ZKTeco") 

Trademark 

  เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ ZKTeco เคร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือน้ีเป็นของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้ง. 

ค าเตือน 
คู่มือน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิทธ์ิในเอกสารภาพวาดและอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้ืออุปกรณ์ท่ี ZKTeco จดัหา
ให้และเป็นทรัพยสิ์นของ ZKTeco ไมค่วรใชห้รือแบ่งปันเน้ือหาในท่ีน้ีโดยผูรั้บกบับุคคลท่ีสามโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ZKTeco 
เน้ือหาในคู่มือน้ีตอ้งอ่านโดยรวมก่อนเร่ิมการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีให้มา หากเน้ือหาส่วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดัเจนหรือไม่สมบูรณ์โปรดติดต่อ 
ZKTeco ก่อนเร่ิมใชง้านและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดงักล่าว 
เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิงานและการบ ารุงรักษาท่ีน่าพอใจซ่ึงเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการและบ ารุงรักษามีความคุน้เคยกบัการออกแบบเป็นอยา่งดีและ
บุคลากรดงักล่าวไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งละเอียดในการใชง้านและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์ จ าเป็นต่อไปส าหรับการท างานอยา่งปลอดภยัของเคร่ืองจกัร / 
หน่วย / อุปกรณ์ซ่ึงบุคลากรไดอ้่านท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูใ่นคูม่ือ 
ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ใด ๆ ระหว่างขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของคูม่ือน้ีกบัขอ้ก าหนดของสัญญาภาพวาดเอกสารค าแนะน าหรือเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเง่ือนไข / 
เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า เง่ือนไข / เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบงัคบัใชต้ามล าดบัความส าคญั 
ZKTeco ไม่มีการรับประกนัการรับประกนัหรือการเป็นตวัแทนเก่ียวกบัความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีอยูใ่นคูม่ือน้ีหรือการแกไ้ขใด ๆ ท่ีท าในคู่มือน้ี ZKTeco 
ไม่ขยายการรับประกนัใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จ ากดั เพียงการรับประกนัการออกแบบความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมส าหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้ใด ๆ ในขอ้มูลหรือเอกสารท่ีอา้งอิงหรือเช่ือมโยงกบัคู่มือน้ี ความเส่ียงทั้งหมดเก่ียวกบัผลลพัธแ์ละประสิทธิภาพท่ี
ไดรั้บจากการใชข้อ้มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ช ้
ZKTeco จะไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ชห้รือบุคคลท่ีสามส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยบงัเอิญผลท่ีตามมาทางออ้มพิเศษหรือท่ีเป็นแบบอยา่งซ่ึงรวมถึง แต่ไม่ จ ากดั เพียงการ
สูญเสียทางธุรกิจการสูญเสียก าไรการหยดุชะงกัทางธุรกิจการสูญเสียขอ้มูลทางธุรกิจหรือใด ๆ การสูญเสียทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจากการเช่ือมต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นหรืออา้งอิงโดยคูม่ือน้ีแมว้่า 
 ZKTecoจะไดรั้บค าแนะน าถึงความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวก็ตามคูม่ือน้ีและขอ้มูลท่ีอยูใ่นนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความไม่ถูกตอ้งอ่ืน ๆ หรือขอ้ผิดพลาดใน
การพิมพ ์ZKTeco เปล่ียนแปลงขอ้มูลในท่ีน้ีเป็นระยะซ่ึงจะรวมอยูใ่นการเพิ่มเติม / การแกไ้ขคูม่ือฉบบัใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มลบแกไ้ขหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ี
มีอยูใ่นคูม่ือเป็นคร้ังคราวในรูปแบบของหนงัสือเวียนจดหมายบนัทึกยอ่ ฯลฯ เพื่อการท างานท่ีดีขึ้นและความปลอดภยัของเคร่ือง / หน่วย / อุปกรณ์ การเพิ่มเติมหรือการ
แกไ้ขดงักล่าวมขีึ้นเพื่อการปรับปรุง / การท างานท่ีดีขึ้นของเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์และการแกไ้ขดงักล่าวจะไม่ให้สิทธ์ิในการเรียกร้องค่าชดเชยหรือความเสียหายใด 
ๆ ภายใตส้ถานการณ์ใด ๆZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (i) ในกรณีท่ีเคร่ือง / หน่วย / อุปกรณ์ท างานผิดปกติเน่ืองจากการไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าท่ีมีอยูใ่นคูม่ือน้ี (ii) ใน
กรณีท่ีมีการท างานของเคร่ืองจกัร / หน่วย / อุปกรณ์เกินอตัราท่ีก าหนด (iii) ในกรณีการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในสภาพท่ีแตกต่างจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้น
คู่มือสินคา้จะไดรั้บการอปัเดตเป็นคร้ังคราวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ดขูั้นตอนการด าเนินงานล่าสุดและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ http://www.zkteco.com 
หากมีปัญหาใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑโ์ปรดติดต่อเรา 

บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จ ากัด 

9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ช้ัน 11 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 

เบอร์โทร : +662-719-9153 

หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาขาท่ัวโลกของเราโปรดไปท่ี www.zkteco.co.th  
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เก่ียวกบั บริษทั 
ZKTeco เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเคร่ืองอ่าน RFID และ Biometric (Fingerprint, Facial, Finger-vein) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ไดแ้ก่ ตวัอ่านและแผงควบคมุการ
เขา้ถึง, กลอ้งจดจ าใบหนา้ระยะใกลแ้ละระยะไกล, ตวัควบคมุการเขา้ถึงลิฟต ์ / พื้น, ประตูหมุน, ตวัควบคมุประตูระบบจดจ าป้ายทะเบียน (LPR) และผลิตภณัฑส์ าหรับ
ผูบ้ริโภครวมถึงลายน้ิวมือท่ีใชแ้บตเตอร่ีและล็อคประตูตวัอ่านใบหนา้ โซลูชนัการรักษาความปลอดภยัของเรามีหลายภาษาและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 18 ภาษา 
ท่ีโรงงานผลิตท่ีทนัสมยักว่า 700,000 ตารางฟุตที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ของ ZKTeco เราควบคุมการผลิตการออกแบบผลิตภณัฑก์ารประกอบช้ินส่วนและ
การขนส่ง / การขนส่งทั้งหมดน้ีอยูภ่ายใตห้ลงัคาเดียวกนั 
ผูก่้อตั้ง ZKTeco ไดรั้บการพิจารณาจากการวิจยัอิสระและการพฒันาขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพและการผลิต SDK การตรวจสอบความถูกตอ้งทาง
ชีวภาพซ่ึงในตอนแรกถูกน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในฟิลดก์ารรักษาความปลอดภยัพีซีและการตรวจสอบตวัตน ดว้ยการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของการพฒันาและแอป
พลิเคชนัในตลาดมากมายทีมงานจึงค่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตวัตนและระบบนิเวศความปลอดภยัอจัฉริยะซ่ึงใชเ้ทคนิคการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์ ดว้ย
ประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกตอ้งทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอยา่งเป็นทางการในปี 2550 และปัจจุบนัเป็นหน่ึงในองคก์รชั้นน าระดบั
โลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพท่ีเป็นเจา้ของสิทธิบตัรต่างๆและไดรั้บเลือกให้เป็น National High-tech Enterprise เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกนั ผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เก่ียวกบัคู่มือ 
คู่มือน้ีแนะน าการท างานของผลิตภณัฑ ์MB10-VL 
ตวัเลขทั้งหมดท่ีแสดงมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น ตวัเลขในคู่มือน้ีอาจไมต่รงกบัผลิตภณัฑจ์ริงทุกประการ 

คุณสมบตัิและพารามิเตอร์ของ★ไม่สามารถใชไ้ดใ้นทุกอุปกรณ์.  
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อนุสัญญาเอกสาร 
ขอ้ก าหนดท่ีใชใ้นคู่มือน้ีมีดงัต่อไปน้ี: 
ขอ้ตกลง GUI 

ส าหรับซอฟต์แวร์ 

อนุสัญญา 
ค าอธิบาย 

แบบอักษรตัวหนา ใชเ้พื่อระบุช่ืออินเทอร์เฟซซอฟตแ์วร์เช่น ตกลงยืนยนัยกเลิก 

> 
เมนูหลายระดบัจะถูกคัน่ดว้ยวงเล็บเหล่าน้ี ตวัอยา่งเช่นไฟล>์ สร้าง> โฟลเดอร์ 

ส าหรับอุปกรณ์ 

อนุสัญญา 
ค าอธิบาย 

< > 
ช่ือปุ่มหรือคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตวัอยา่งเช่นกด <OK> 

[ ] 
ช่ือหนา้ต่างรายการเมนูตารางขอ้มูลและช่ือฟิลดอ์ยูใ่นวงเล็บเหล่ียม ตวัอยา่งเช่นป๊อปอปัหนา้ต่าง [ผูใ้ชใ้หม่] 

/ 
เมนูหลายระดบัจะถูกคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายทบั ตวัอยา่งเช่น [File / Create / Folder] 

 
Symbols 

อนุสัญญา รายละเอียด 

 

น่ีเป็นนยัเก่ียวกบัการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้หรือให้ความส าคญักบัในคู่มือ 

 

ขอ้มูลทัว่ไปท่ีช่วยในการด าเนินการไดเ้ร็วขึ้น 

 

ขอ้มูลท่ีมีความส าคญั 

 

ระมดัระวงัเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายหรือความผิดพลาด 

 

ขอ้ความหรือเหตุการณ์ท่ีเตือนถึงบางส่ิงบางอยา่งหรือเป็นตวัอยา่งท่ีควรระวงั 
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มาตรการดา้นความปลอดภยั 

ค าแนะน าดา้นล่างน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ชส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งเพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายหรือการสูญเสียทรัพยสิ์น ขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี

เพื่อให้ผูใ้ชป้ลอดภยัและป้องกนัความเสียหายใด ๆ โปรดอ่านอยา่งละเอียดก่อนการติดตั้ง. 

 การไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าอาจน าไปสู่ความเสียหายของผลิตภณัฑห์รือการบาดเจ็บทางกายภาพ (อาจท าให้เสียชีวิตได)้ 

 อ่านปฏิบัติตามและรักษาค าแนะน า-ค าแนะน าด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานท้ังหมดต้องได้รับการอ่านและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องก่อนท่ีจะน า

อุปกรณ์เข้ารับบริการ. 

 อย่าเพิกเฉยต่อค าเตือน - ปฏิบัติตามค าเตือนทั้งหมดบนตัวเคร่ืองและในค าแนะน าการใช้งาน 

 อุปกรณ์เสริม - ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน โปรดอย่าใช้ส่วนประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัสดุท่ีผู้ผลิตแนะน า 

 ข้อควรระวังในการติดตั้ง - อย่าวางอุปกรณ์น้ีบนขาต้ังหรือโครงที่ไม่มั่นคง มันอาจตกและท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บสาหัสและท าให้อุปกรณ์เสียหายได้. 

 บริการ - อย่าพยายามให้บริการหน่วยน้ีด้วยตนเอง การเปิดหรือถอดฝาปิดออกอาจท าให้คุณได้รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายหรืออันตรายอ่ืน ๆ 

 ความเสียหายท่ีต้องเข้ารับบริการ - ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ายไฟ Mains AC หรือ DC และส่งต่อเจ้าหน้าที่บริการภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้: 

• เมื่อสายไฟหรือการควบคมุการเช่ือมต่อไดรั้บผลกระทบ 

• เมื่อของเหลวหกหรือส่ิงของหล่นลงในระบบ 

• หากสัมผสักบัน ้าหรือสภาพอากาศแปรปรวน (ฝนหิมะและอ่ืน ๆ ) 

• และหากระบบไม่ท างานตามปกติภายใตค้  าแนะน าการใชง้าน 

เพียงแค่เปล่ียนการควบคุมท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการใชง้าน การปรับการควบคุมท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและตอ้งให้ช่างผูช้  านาญการเพื่อให้

อุปกรณ์กลบัสู่การท างานตามปกติและอยา่เช่ือมต่ออุปกรณ์หลายช้ินเขา้กบัอะแดปเตอร์เพาเวอร์เดียวเน่ืองจากอะแดปเตอร์โอเวอร์โหลดอาจท าให้เกิด

อนัตรายจากความร้อนสูงเกินไปหรือไฟไหมไ้ด ้

 ช้ินส่วนอะไหล่ - เม่ือจ าเป็นต้องเปลี่ยนช้ินส่วนช่างเทคนิคบริการจะต้องใช้ช้ินส่วนทดแทนที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์เท่าน้ัน สารทดแทนที่ไม่ได้รับอนุญาต

อาจท าให้เกิดการไหม้ไฟช็อตหรืออันตรายอ่ืน ๆ 

 การตรวจสอบความปลอดภัย - เม่ือเสร็จส้ินการซ่อมบ ารุงหรืองานซ่อมในหน่วยขอให้ช่างเทคนิคบริการท าการตรวจสอบความปลอดภัยเพ่ือให้แน่ใจว่า

อุปกรณ์ท างานได้อย่างถูกต้อง. 

 แหล่งจ่ายไฟ - ใช้งานระบบจากรูปแบบแหล่งจ่ายไฟของฉลากเท่าน้ัน หากประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่จะใช้ไม่ชัดเจนโปรดติดต่อตัวแทนจ าหน่ายของคุณ 

10. ฟ้าผ่า - สามารถติดตั้งตัวน าฟ้าผ่าภายนอกเพ่ือป้องกันพายุไฟฟ้า หยุดการเพ่ิมพลังจากการท าลายระบบ 

แนะน าให้ติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่ จ ากัด การเข้าถึง  
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ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า 

• ก่อนเช่ือมต่อสายเคเบิลภายนอกเขา้กบัอุปกรณ์ให้ท าการต่อสายดินให้เรียบร้อยและตั้งค่าระบบป้องกนัไฟกระชาก มิฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะท าให้เมนบอร์ดเสียหาย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดต้ดัการเช่ือมต่อสายไฟแลว้ก่อนท่ีคุณจะต่อสายติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เป็นสัญญาณ (สวิตช์) กระแสไฟอ่อน มิฉะนั้นส่วนประกอบของอุปกรณ์จะไดรั้บความเสียหาย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใชแ้รงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีใชไ้ดใ้นประเทศหรือภูมิภาคของคณุ หากคุณไม่แน่ใจเก่ียวกบัแรงดนัไฟฟ้ามาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรองโปรด

ปรึกษา บริษทั พลงังานไฟฟ้าในพื้นท่ีของคุณ พลงังานไม่ตรงกนัอาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรืออุปกรณ์เสียหายได.้ 

• ในกรณีท่ีแหล่งจ่ายไฟเสียหายให้ส่งอุปกรณ์คืนให้เจา้หนา้ท่ีเทคนิคมืออาชีพหรือตวัแทนจ าหน่ายของคุณเพื่อจดัการ 

• เพื่อหลีกเล่ียงการรบกวนโปรดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ท่ีมีการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเช่นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (รวมถึงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) วิทยุ

โทรทศัน์ (โดยเฉพาะ CRT) จอภาพหรือล าโพง 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• หากควนักล่ินหรือเสียงดงัขึ้นจากอุปกรณ์ให้ปิดเคร่ืองทนัทีและถอดสายไฟออกจากนั้นโปรดติดต่อศูนยบ์ริการ 

• การขนส่งและสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีคาดเดาไม่ไดอ้าจท าให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสียหาย ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความเสียหายรุนแรงหรือไม่ก่อนการติดตั้ง 

• หากอุปกรณ์มีขอ้บกพร่องส าคญัท่ีคุณไม่สามารถแกไ้ขไดใ้ห้ติดต่อตวัแทนจ าหน่ายของคุณโดยเร็วท่ีสุด. 

• ฝุ่ นความช้ืนและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัอาจส่งผลต่ออายกุารใชง้านของอุปกรณ์ คุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าว 

• อยา่เก็บอุปกรณ์ไวใ้นท่ีท่ีส่ันสะเทือน จดัการอุปกรณ์ดว้ยความระมดัระวงั อยา่วางของหนกัไวด้า้นบนของอุปกรณ์ 

• ห้ามใชข้ดัสนแอลกอฮอลเ์บนซินสารก าจดัศตัรูพืชและสารระเหยอื่น ๆ ท่ีอาจท าให้ตวัเคร่ืองเสียหาย ท าความสะอาดอุปกรณ์เสริมดว้ยผา้นุ่ม ๆ หรือน ้ายาท าความ

สะอาดเล็กนอ้ย 

• หากคุณมีค  าถามทางเทคนิคเก่ียวกบัการใช้งานโปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคท่ีไดรั้บการรับรองหรือมีประสบการณ์ 

 

•  Note 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ DC 12V เช่ือมต่ออยา่งถูกตอ้งหรือไม่ การเช่ือมต่อยอ้นกลบัอาจท าให้อุปกรณ์เสียหายได ้ไมแ่นะน าให้

เช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 24V เขา้กบัพอร์ตอินพุต DC 12V 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเ้ช่ือมต่อสายไฟตามขั้วบวกและขั้วลบท่ีแสดงบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์ 

• บริการการรับประกนัไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบตัิเหตุความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผิดวิธีและความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการติดตั้งหรือซ่อมแซม

ผลิตภณัฑโ์ดยผูใ้ชโ้ดยอิสระ  
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1 ค าแนะน าส าหรับการใชง้าน 

 การวางต าแหน่งน้ิว 

น้ิวช้ีกลางหรือน้ิวนางเป็นน้ิวท่ีแนะน าให้ใชแ้ละหลีกเล่ียงการใชน้ิ้วหวัแมม่ือหรือน้ิวกอ้ยเน่ืองจากวางต าแหน่งบนเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือไดย้ากและไดรั้บเอาตพ์ุตท่ี

เหมาะสม 

 

 

Note: วิธีท่ีแนะน าเมื่อกดน้ิวลงบนเคร่ืองอ่านลายน้ิวมือเพื่อลงทะเบียนและระบุตวัตน บริษทั ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการรับรู้ท่ีอาจเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไม่

ถูกตอ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการตีความขั้นสุดทา้ยและการปรับเปล่ียนเก่ียวกบัประเด็นน้ี  

 

 ท่ายืนการแสดงออกทางสีหนา้และท่าทางการยืน 

⚫ ระยะทางท่ีแนะน า 

   

⚫ การแสดงออกทางสีหนา้ 

ขอแนะน าให้เวน้ระยะห่างระหว่างอปุกรณ์กบัลูกคา้ ม. 

ซ่ึงมีความสูง ม. ถึง ม. ผูใ้ชอ้าจขยบัไปขา้งหนา้และ

ขา้งหลงัเลก็นอ้ยเพื่อปรบัปรุงคุณภาพของภาพใบหนา้ที่ถ่าย
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⚫ ท่ายืน 

 

Note: ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบโปรดแสดงสีหนา้และท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติ. 
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 การลงทะเบียนใบหนา้ 

พยายามให้ใบหนา้อยูต่รงกลางหนา้จอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหนัหนา้ไปทางกลอ้งและอยูน่ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ หนา้จอมีลกัษณะดงัภาพดา้นล่าง: 

 

 

แกไ้ขการลงทะเบียนใบหนา้และวิธีการรับรองความถูกตอ้ง 

⚫ ขอ้ควรระวงัในการลงทะเบียนใบหนา้ 

❖ เมื่อลงทะเบียนใบหนา้ให้เวน้ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบัใบหนา้ไว ้40 ซม. ถึง 80 ซม. 

❖ ระวงัอยา่เปล่ียนสีหนา้ (หนา้ยิม้, หนา้วาด, ขยิบตา, ฯลฯ ) 

❖ หากคุณไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าบนหนา้จอการลงทะเบียนใบหนา้อาจใชเ้วลานานขึ้นหรืออาจลม้เหลว 

❖ ห้ามปิดตาหรือคิว้ 

❖ ห้ามสวมหมวกหนา้กากแว่นกนัแดดหรือแว่นตา. 

❖ ระวงัอยา่แสดงสองใบหนา้บนหนา้จอ อาจสร้างความสับสนและการลงทะเบียนอาจลม้เหลว 

❖ ผูใ้ชแ้ว่นตาควรลงทะเบียนใบหนา้ทั้งท่ีมีและไม่มแีว่นตา 

 

⚫ ขอ้ควรระวงัในการตรวจสอบใบหนา้ 

❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหนา้ปรากฏในค าแนะน าท่ีแสดงบนหนา้จอของอุปกรณ์ 

❖ ส าหรับผูท่ี้สวมแว่นตาให้ลองตรวจสอบใบหนา้ของคุณดว้ยแว่นตาหากมีการใชแ้วน่ตาขณะลงทะเบียนหรือไม่เช่นนั้นให้ตรวจสอบสิทธ์ิโดยไม่ใช้

แว่นตาหากไม่ไดใ้ชแ้ว่นตาขณะลงทะเบียน มิฉะนั้นการรับรู้อาจลม้เหลวหรือท าไดย้าก นอกจากน้ีหากใชแ้ว่นตาท่ีแตกต่างจากท่ีใชใ้นระหว่างการ

ลงทะเบียนการรับรองความถูกตอ้งก็อาจลม้เหลวไดเ้ช่นกนั ในกรณีเช่นน้ีคุณสามารถใชแ้ว่นตาท่ีสวมใส่ก่อนหนา้น้ีเพื่อตรวจสอบสิทธ์ิได.้ 

❖ หากส่วนหน่ึงของใบหนา้ถูกปิดทบัดว้ยหมวกหนา้กากผา้ปิดตาหรือแว่นกนัแดดการรับรองความถูกตอ้งอาจลม้เหลว อยา่ปกปิดใบหนา้และปล่อยให้

อุปกรณ์จดจ าคิ้วและคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ของใบหนา้ 

 

 โหมดการตรวจสอบ 

1.4.1 การตรวจสอบลายน้ิวมือ 

⚫ 1: N โหมดการตรวจสอบลายน้ิวมือ 

จะเปรียบเทียบลายน้ิวมือปัจจุบนักบัขอ้มูลลายน้ิวมือทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ อุปกรณ์เขา้สู่โหมดตรวจสอบลายน้ิวมือเมื่อผูใ้ชก้ดน้ิวลงบนเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ.  
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โปรดปฏิบตัิตามวิธีท่ีแนะน าในการวางน้ิวของคุณลงบนเซ็นเซอร์ ส าหรับรายละเอียดโปรดดู 1.1 การวางต าแหน่งน้ิว. 

หนา้จอต่อไปน้ีจะแสดงในการตรวจสอบท่ีส าเร็จและลม้เหลวตามล าดบั 

 

 

  

ในการตรวจสอบที่ประสบความส าเร็จ ในการตรวจสอบล้มเหลว 

⚫ โหมดการตรวจสอบลายน้ิวมือ 1: 1 

จะเปรียบเทียบลายน้ิวมือปัจจุบนักบัลายน้ิวมือท่ีเช่ือมโยงกบั ID ผูใ้ชท่ี้ป้อนผ่านแป้นพิมพเ์สมือน ผูใ้ชส้ามารถลองยืนยนัตวัตนดว้ยโหมดการตรวจสอบ 1: 1 หากไม่

สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยวิธีการตรวจสอบสิทธ์ิ 1: N. 
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ป้อน ID ผูใ้ชบ้นหนา้จอหลกัเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบลายน้ิวมือ 1: 1 

1. ป้อน ID ผู้ใช้และคลิก [M / OK] 

หากผูใ้ชล้งทะเบียนใบหนา้รหัสผ่านและตราสัญลกัษณ์นอกเหนือจากลายน้ิวมือและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็นรหสัผ่าน / ลายน้ิวมือ / ตรา  / การตรวจสอบ

ใบหนา้หนา้จอต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนลายน้ิวมือเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบลายน้ิวมือ: 

 

2. กดลายนิว้มือเพ่ือตรวจสอบ. 

หนา้จอต่อไปน้ีจะแสดงในการตรวจสอบท่ีส าเร็จและลม้เหลวตามล าดบั. 

  

 

  

ในการตรวจสอบที่ประสบความส าเร็จ ในการตรวจสอบล้มเหลว 
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1.4.2 การตรวจสอบใบหนา้ 

⚫ 1: N การตรวจสอบใบหนา้ 

จะเปรียบเทียบภาพใบหนา้ท่ีไดม้าในปัจจบุนักบัขอ้มูลใบหนา้ทั้งหมดท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปน้ีคือกล่องพร้อมตป๊์อปอปัของผลการเปรียบเทียบ. 

   

⚫ 1: 1 การตรวจสอบใบหนา้  

จะเปรียบเทียบใบหนา้ท่ีกลอ้งถ่ายกบัแม่แบบใบหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ID ผูใ้ชท่ี้ป้อน 

ส าหรับการยืนยนัใบหนา้แบบ 1: 1 ให้ป้อน ID ผูใ้ชบ้นอินเทอร์เฟซหลกัและเขา้สู่โหมดการตรวจสอบใบหนา้ 1: 1 ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละคลิก [M / OK] 

หากพนกังานไดล้งทะเบียนรหสัผ่านนอกเหนือจากใบหน้าหนา้จอต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนใบหนา้เพื่อเขา้สู่โหมดการยืนยนัใบหนา้ 

 

 

 

 

หลงัจากการตรวจสอบส าเร็จหนา้จอแสดงผลต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น 
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หากการยืนยนัลม้เหลวระบบจะแจง้ว่า“ โปรดปรับต าแหน่งของคุณ!” 

1.4.3 การตรวจสอบรหสัผ่าน 

จะเปรียบเทียบรหสัผ่านท่ีป้อนกบั ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านท่ีลงทะเบียน 

ป้อน ID ผูใ้ชบ้นหนา้จอหลกัเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบรหสัผ่าน 1: 1 

1. ป้อน ID ผู้ใช้และกด [M / OK] 

หากพนกังานไดล้งทะเบียนลายน้ิวมือและใบหนา้นอกเหนือจากรหสัผ่านหนา้จอต่อไปน้ีจะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนรหสัผ่านเพื่อเขา้สู่โหมดการตรวจสอบรหสัผ่าน  

 

 

 

 

2. ใส่รหัสผ่านแล้วกด [M / OK] 
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หนา้จอต่อไปน้ีจะแสดงในการตรวจสอบท่ีส าเร็จและลม้เหลวตามล าดบั 

 

 

 

ในการตรวจสอบที่ประสบความส าเร็จ ในการตรวจสอบล้มเหลว 

1.4.4 การตรวจสอบบตัร  

เฉพาะผลิตภณัฑท่ี์มีโมดูลการ์ดเท่านั้นท่ีมีฟังกช์นัการตรวจสอบบตัร 

โปรดวางบตัรท่ีลงทะเบียนไวบ้นเคร่ืองอ่านบตัรเพื่อรับการยืนยนัผ่านการตรวจสอบบตัร. 
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1.4.5 การตรวจสอบแบบรวม  

เพื่อความปลอดภยัขั้นสูงอุปกรณ์น้ีมีตวัเลือกในการใชว้ิธีการตรวจสอบหลายรูปแบบดงัท่ีแสดงในภาพดา้นล่าง.  

   

Note: 

1） "/" หมายถึง "หรือ" และ "+" หมายถึง "และ" 

2） คุณต้องลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะใช้โหมดการตรวจสอบร่วมกันมิฉะนั้นการตรวจสอบอาจล้มเหลวตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ใช้การลงทะเบียน

ด้วยใบหน้า แต่โหมดการตรวจสอบเป็นใบหน้า + รหัสผ่านผู้ใช้จะไม่สามารถผ่านการยืนยันได้  
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2 เมนูหลกั 

คลิก [M / OK] บนอินเทอร์เฟซเร่ิมตน้เพื่อเขา้สู่เมนูหลกัดงัท่ีแสดงดา้นล่าง: 

   

รายการ ค าอธิบาย 

การจดัการผูใ้ช้ เพื่อเพิ่มแกไ้ขดูและลบขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ช ้

บทบาทของผูใ้ช้ ในการก าหนดขอบเขตสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดเองและผูล้งทะเบียนนัน่คือสิทธ์ิในการใชง้านระบบ 

คอมมิชชัน่ เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งของอีเธอร์เน็ตการเช่ือมต่อพีซีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวดแ์ละการวินิจฉยัเครือข่าย 

ระบบ ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบรวมถึงวนัท่ีและเวลาการเขา้งานใบหนา้ลายน้ิวมือการรีเซ็ตและการอปัเกรด USB 

ปรับแต่ง ในการปรับแต่งการตั้งค่าของการแสดงอินเทอร์เฟซรวมถึงอินเทอร์เฟซผูใ้ชเ้สียงตารางเวลาระฆงัตวัเลือกสถานะหมดัและการ

แมปคยีล์ดั 

การจดัการขอ้มูล เพื่อลบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในอุปกรณ์ 

สาขา ก าหนดโครงสร้างองคก์รของแผนกรวมถึงฟังกช์นัต่างๆเช่นการเพิ่มแกไ้ขหรือลบแผนกและการก าหนดเวลาของแผนกเป็นตน้ 

ชุดกะ ก าหนดกฎการเขา้ร่วมและจ านวนกะท่ีจะใชแ้ละก าหนดเวลาพนกังาน 

รายงาน ใชแ้ฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสถิติการเขา้ร่วมเพื่อตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตั้ง

ค่าการเขา้ร่วมเพื่อก าหนดกะในคอมพวิเตอร์ก าหนดกะให้กบัพนกังานจากนั้นอปัโหลดแบบฟอร์มการตั้งค่าการเขา้ร่วม ในขณะ
น้ีอุปกรณ์จะให้ความส าคญักบัการใชก้ าหนดการของแบบฟอร์มการตั้งค่า 

การควบคุมการเขา้ถึง เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของล็อคและอุปกรณ์ควบคมุการเขา้ถึงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัจดัการ USB เพื่อถ่ายโอนขอ้มูลเช่นขอ้มูลผูใ้ชแ้ละบนัทึกการเขา้งานจากดิสก์ USB ไปยงัซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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การคน้หาผูเ้ขา้ร่วม คน้หาบนัทึกการเขา้ถึงท่ีระบุตรวจสอบภาพถ่ายการเขา้งานและภาพถ่ายบญัชีด า 

ทดสอบอตัโนมตัิ เพื่อทดสอบโดยอตัโนมตัิว่าแต่ละโมดูลท างานอยา่งถูกตอ้งหรือไม่รวมทั้งหนา้จอเสียงกลอ้งและนาฬิกาแบบเรียลไทม ์

ขอ้มูลระบบ เพื่อดูขอ้มูลความจุขอ้มูลอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบนั 
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3 การจดัการผูใ้ช้ 

 การเพิ่มผูใ้ช ้

เลือก User Mgt. บนเมนูหลกัและเลือกผูใ้ช้ใหม่  

 

⚫ ลงทะเบียน ID ผูใ้ชแ้ละช่ือ 

ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละช่ือโดยเลือกตวัเลือกท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

Note:  

1） ช่ือผู้ใช้สามารถมีอักขระได้สูงสุด 17 ตัว 

2） ID ผู้ใช้อาจประกอบด้วย 1-9 หลักตามค่าเร่ิมต้น 

3） คุณสามารถแก้ไข ID ของคุณได้ในระหว่างการลงทะเบียนคร้ังแรกเท่าน้ันและไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง 

4） รหัสผู้ใช้ไม่สามารถท าซ ้าได้ หากมีเสียงเตือนเก่ียวกับ User ID ท่ีซ ้ากันคุณจะต้องเลือก User ID อ่ืนท่ีไม่ซ ้ากัน 

 

⚫ การตั้งค่าบทบาทของผูใ้ช ้
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บญัชีผูใ้ชม้ีสองประเภท: ผูใ้ช้ทัว่ไปและผูดู้แลระบบขั้นสูง หากมีผูดู้แลระบบท่ีลงทะเบียนแลว้ผูใ้ชป้กติจะไม่มีสิทธ์ิในการจดัการระบบและสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะการ

ตรวจสอบการพิสูจน์ตวัตนเท่านั้น ผูดู้แลระบบเป็นเจา้ของสิทธ์ิการจดัการทั้งหมด หากมีการตั้งค่าบทบาทท่ีก าหนดเองคุณยงัสามารถเลือกสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดเอง

ส าหรับผูใ้ช ้ 

เลือก User Role เพื่อตั้งค่า Normal User หรือ Super Admin  

 

Note: หากบทบาทผู้ใช้ท่ีเลือกคือ Super Admin ผู้ใช้จะต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเข้าถึงเมนูหลัก การรับรองความถูกต้องจะขึน้อยู่กับวิธีการรับรองความถูกต้องท่ีผู้ดแูล

ระบบข้ันสูงได้ลงทะเบียนไว้ 

⚫ การตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ 

โหมดการตรวจสอบท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ ไดแ้ก่ : 

• รหสัผ่าน / ลายน้ิวมือ / ใบหนา้ • รหสัผูใ้ช ้+ ลายน้ิวมือ + รหสัผ่าน 

• ลายน้ิวมือเท่านั้น • ใบหนา้เท่านั้น 

• รหสัผูใ้ชเ้ท่านั้น • ใบหนา้ + ลายน้ิวมือ 

• รหสัผ่าน • ใบหนา้ + รหสัผ่าน 

• รหสัผูใ้ช ้+ ลายน้ิวมือ • ใบหนา้ + ลายน้ิวมือ + รหสัผ่าน 

• ลายน้ิวมือ + รหสัผ่าน  

เลือกโหมดการตรวจสอบท่ีตอ้งการเพื่อตั้งค่าโหมดการยืนยนัส่วนบุคคลส าหรับผูใ้ช ้เลือก M / OK เพื่อบนัทึกและกลบัไปท่ีอินเทอร์เฟซผูใ้ชใ้หม่ 

   

 

⚫ ลงทะเบียนลายน้ิวมือ 
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เลือกลายน้ิวมือเพื่อเขา้สู่หนา้ลายน้ิวมือลงทะเบียน ผูใ้ชส้ามารถเลือกลายน้ิวมืออยา่งนอ้ยหน่ึงลายน้ิวมือเพื่อลงทะเบียน 

กดน้ิวในแนวนอนลงบนเซ็นเซอร์ลายน้ิวมือ อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนแสดงอยูด่า้นล่าง: 

   

 

⚫ ลงทะเบียนใบหนา้ 

เลือกใบหนา้ในโหมดการยืนยนัเพื่อเขา้สู่หนา้การลงทะเบียนใบหนา้ ผูใ้ชต้อ้งหนัหนา้เขา้หากลอ้งเพื่อให้ทั้งใบหนา้มองเห็นไดบ้นหนา้จอของอุปกรณ์และสามารถ

มองเห็นคุณสมบตัิท่ีส าคญัทั้งหมดของใบหนา้ได ้จากนั้นอยูน่ิ่ง ๆ สักพกัระหว่างการลงทะเบียนใบหนา้ อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงัน้ี: 

 

 

 

 

 

⚫ ลงทะเบียนรหสัผ่าน 
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เลือกรหัสผ่านในหนา้โหมดการตรวจสอบเพื่อเขา้สู่หนา้การลงทะเบียนรหสัผ่าน ป้อนรหสัผ่านแลว้ป้อนใหม่ เลือก M / OK หากรหสัผ่านท่ีป้อนสองรหัสเหมือนกนัระบบ

จะกลบัไปท่ีอินเทอร์เฟซผูใ้ชใ้หม่ 

 

Note: รหสัผ่านอาจประกอบดว้ยหน่ึงถึงแปดหลกัตามค่าเร่ิมตน้ 

 

⚫ ลงทะเบียนรูปถ่ายของผูใ้ช ้

เมื่อผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนดว้ยภาพถ่ายผ่านการรับรองความถูกตอ้งภาพถ่ายท่ีลงทะเบียนจะแสดงขึ้น 

เลือก User Photo เลือก M / OK เพื่อถ่ายภาพ จากนั้นเลือก ESC เพื่อออกและกลบัไปท่ีอินเทอร์เฟซผูใ้ชใ้หม่ 

Note: ขณะลงทะเบียนใบหนา้ระบบจะจบัภาพโดยอตัโนมตัิเป็นรูปถ่ายของผูใ้ช ้ หากคุณไมต่อ้งการลงทะเบียนภาพถ่ายของผูใ้ชร้ะบบจะตั้งค่าภาพท่ีถ่ายเป็นภาพถ่าย

เร่ิมตน้โดยอตัโนมตัิ. 
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 คน้หาผูใ้ช ้

เลือกตวัเลือก All Users ใน User Mgt จากนั้นป้อนคียเ์วิร์ดเรียกขอ้มูลในแถบคน้หาของรายช่ือผูใ้ช ้ (คียเ์วิร์ดอาจเป็น ID นามสกุลหรือช่ือเต็ม) ระบบจะคน้หาผูใ้ชท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีป้อน. 

 
 แกไ้ขผูใ้ช ้

เลือกผูใ้ชจ้ากรายการและเลือกแกไ้ขเพื่อเขา้สู่แกไ้ขอินเทอร์เฟซผูใ้ช:้ 

   

Note: การด าเนินการแกไ้ขผูใ้ชจ้ะเหมือนกบัการเพิ่มผูใ้ชย้กเวน้ว่าจะไม่สามารถแกไ้ข ID ผูใ้ชไ้ดเ้มื่อแกไ้ขรายละเอียดของผูใ้ช ้
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 การลบผูใ้ช้ 

เลือกผูใ้ชจ้ากรายการและเลือกลบเพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซ เลือกขอ้มูลผูใ้ชท่ี้จะลบแลว้คลิก M / OK 

   

Note: 

หากคุณเลือกลบผูใ้ชข้อ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชจ้ะถูกลบ เฉพาะขอ้มูลลายน้ิวมือเท่านั้นท่ีจะถูกลบหากเลือก Delete Fingerprint Only เฉพาะขอ้มูลใบหนา้เท่านั้นท่ีจะถูกลบ

ออกหากเลือกลบใบหนา้เท่านั้น และเฉพาะรหสัผ่านเท่านั้นท่ีจะถูกลบออกหากเลือกลบรหสัผ่านเท่านั้น 
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4 บทบาทของผูใ้ช้ 

หากคุณตอ้งการก าหนดสิทธ์ิเฉพาะใด ๆ ให้กบัผูใ้ชบ้างรายคุณสามารถแกไ้ข "บทบาทท่ีก าหนดโดยผูใ้ช"้ ภายใตเ้มนูบทบาทของผูใ้ช้. 

คุณสามารถก าหนดขอบเขตสิทธ์ิของบทบาทท่ีก าหนดเอง (สูงสุด 3 บทบาท) และผูล้งทะเบียน 

เลือกบทบาทผูใ้ชบ้นอินเทอร์เฟซเมนูหลกั. 

 

 เลือกรายการเพื่อก าหนดบทบาทท่ีก าหนด เลือกตวัเลือกเปิดใชง้านบทบาทท่ีก าหนดเพื่อเปิดใชง้านบทบาทท่ีก าหนดน้ี เลือกช่ือและป้อนช่ือของบทบาท 
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 เลือกก าหนดบทบาทผูใ้ช้เพื่อก าหนดสิทธ์ิให้กบับทบาท คลิก ESC เพื่อบนัทึกและส่งคืนหลงัจากการมอบหมายสิทธ์ิเสร็จสมบูรณ์. 

 

Note: คุณตอ้งเลือกคุณสมบตัิในเมนูยอ่ย หากอุปกรณ์เปิดใชง้านบทบาทคุณสามารถก าหนดบทบาทท่ีคุณก าหนดให้กบัผูใ้ชไ้ดโ้ดยเลือก User Mgt > ผูใ้ชใ้หม่> บทบาท

ของผูใ้ช ้

 

หากไม่มีการลงทะเบียนผูดู้แลระบบขั้นสูงอุปกรณ์จะแจง้ว่า "โปรดลงทะเบียนผูใ้ชข้ ั้นสูงก่อน!" หลงัจากเลือกแถบเปิดใชง้าน 
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5 การตั้งค่าการส่ือสาร 

เลือก COMM บนเมนูหลกัเพื่อเขา้สู่การตั้งค่าการส่ือสารและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายการเช่ือมต่อพีซี WIFI และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ 

 

 การตั้งค่าเครือข่าย 

เม่ืออุปกรณ์ต้องการส่ือสารกับพีซีผ่านอีเธอร์เน็ตคุณต้องก าหนดการต้ังค่าเครือข่ายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และพีซีเช่ือมต่อกับส่วนเครือข่ายเดียวกัน 

เลือก Ethernet บน Comm อินเทอร์เฟซการต้ังค่า.  

 

 

 

 

 

Item Descriptions 
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IP Address ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานคือ 192.168.1.201 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครือข่ายจริง 

Subnet Mask ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานคือ 255.255.255.0 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครือข่ายจริง 

DNS ท่ีอยูเ่ร่ิมตน้จากโรงงานคือ 0.0.0.0 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครือข่ายจริง 

TCP COMM. Port ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานคือ 4370 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์จริงของเครือข่าย 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol ช่วยในการจดัสรรท่ีอยู ่IP แบบไดนามิกส าหรับไคลเอน็ตผ์่านเซิร์ฟเวอร์ 

แสดงในแถบสถานะ เพื่อตั้งค่าว่าจะแสดงไอคอนเครือข่ายบนแถบสถานะหรือไม่ 

 

 การเช่ือมต่อพีซี 

เพื่อปรับปรุงความปลอดภยัของขอ้มูลโปรดตั้งค่า Comm Key ส าหรับการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์และพีซี 

ตอ้งป้อนรหสัผ่านการเช่ือมต่อก่อนจึงจะสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัซอฟตแ์วร์พีซีไดห้ากตั้งค่า Comm Key ไว ้

เลือก PC Connection บน Comm. อินเทอร์เฟซการตั้งค่าเพื่อตั้งค่า Comm Key  

 

Item Descriptions 

คีย ์Comm รหสัผ่านเร่ิมตน้คือ 0 ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั Comm Key อาจมี 1-6 หลกั 

 

ID อุปกรณ์ เป็นหมายเลขประจ าตวัของอุปกรณ์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 1 ถึง 254 หากวิธีการส่ือสารคือ RS232 / RS485 คุณตอ้งป้อน ID อุปกรณ์น้ีใน

อินเทอร์เฟซการส่ือสารของซอฟตแ์วร์ 

 

 

 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด ์

ตวัเลือกการตั้งค่า Cloud Server ช่วยในการตั้งค่าการก าหนดค่าต่างๆท่ีใชส้ าหรับเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์ ADMS 

เลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวดบ์น Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า 
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Item Description 

เปิดใชง้านช่ือโดเมน 
ท่ีอยูเ่ซิฟเวอร์ เมื่อเปิดใชง้านโหมดช่ือโดเมน“ http: // ... ” จะถูกใชเ้ช่น http://www.XYZ.com ในขณะท่ี“ XYZ” หมายถึง

ช่ือโดเมน 

ปิดการใชง้านช่ือโดเมน 
ท่ีอยูเ่ซิฟเวอร์ ท่ีอยู ่IP ของเซิร์ฟเวอร์ ADMS 

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตท่ีเซิร์ฟเวอร์ ADMS ใช ้

เปิดใชง้านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเปิดใชง้านพร็อกซีคุณตอ้งตั้งค่าท่ีอยู ่IP และหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 

HTTPS เป็นช่องทาง HTTP ท่ีมีความปลอดภยัเป็นเป้าหมาย ขึ้นอยูก่บั HTTP การเขา้รหสัการส่งและการพิสูจน์
ตวัตนช่วยให้มัน่ใจไดถึ้งความปลอดภยัของกระบวนการส่งขอ้มูล 
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6 การตั้งค่าระบบ 

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใชง้านของอุปกรณ์ 

เลือกระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั  

 

 วนัท่ีและเวลา 

เลือกวนัท่ีและเวลาบนอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ.  

 

Item ค าอธิบาย 

วนัท่ีและเวลาดว้ยตนเอง สามารถตั้งวนัท่ีและเวลาดว้ยตนเองและคลิก [M / OK] เพื่อบนัทึก 

เวลา 24 ชม อุปกรณ์จะแสดงรูปแบบเวลา 24 ชัว่โมงเมื่อเปิดใชง้าน 

รูปแบบวนัท่ี เลือกรูปแบบวนัท่ี 

Note: 

เมื่อเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานเวลา (24 ชัว่โมง) และรูปแบบวนัท่ี (YYYY-MM-DD) สามารถคืนค่าเป็นค่าเร่ิมตน้ได ้แต่ไม่สามารถเรียกคืนวนัท่ีและเวลาของอุปกรณ์ได ้
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ตวัอยา่งเช่นผูใ้ชต้ั้งเวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวนัท่ี 15 มีนาคม 2019) เป็น 18:30 น. ของวนัท่ี 1 มกราคม 2020 หลงัจากกูค้ืนการตั้งค่าจากโรงงานแลว้เวลาของอุปกรณ์จะ

ยงัคงเป็น 18:30 น. ของวนัท่ี 1 มกราคม , 2020. 

 การตั้งค่าการเขา้ร่วม 

เลือกการเขา้ร่วมบนอินเทอร์เฟซระบบเพื่อแกไ้ขกฎการเขา้ร่วมตามตอ้งการ. 

 

Item ค าอธิบาย 

ระยะเวลาการชกซ ้า (ม.) ภายในเวลาท่ีก าหนด (หน่วย: นาที) บนัทึกการเขา้ร่วมท่ีซ ้ากนัจะไม่ถูกสงวนไว ้(ค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 999999 นาที) 

การแจง้เตือนบนัทึกการเขา้ร่วม เมื่อพื้นท่ีจดัเก็บท่ีเหลือนอ้ยกว่าค่าท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะแจง้เตือนผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตัิถึงขอ้มูลการจดัเก็บท่ีเหลือ สามารถปิดใช้

งานหรือตั้งค่าเป็นค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9999 

ขอ้มูล ATT เป็นระยะ จ านวนบนัทึกการเขา้ร่วมท่ีอนุญาตให้ลบไดใ้นคร้ังเดียวเมื่อมีท่ีเก็บขอ้มูลสูงสุด สามารถปิดใชง้านหรือตั้งค่าเป็นค่าตั้งแต่ 1 

ถึง 999 

หมดเวลารับรองความถูกตอ้ง ช่วงเวลาท่ีขอ้ความ "การยืนยนัส าเร็จ" ปรากฏขึ้น 

ช่วงเวลาเปรียบเทียบใบหน้า 
ก าหนดช่วงเวลาส าหรับการจบัคู่แม่แบบใบหนา้ตามตอ้งการ 

ค่าท่ีใชไ้ด:้ 0 ~ 9 วินาที 
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 พารามิเตอร์ใบหนา้ 

เลือกตวัเลือกใบหนา้บนอินเทอร์เฟซระบบ 

 

Item ค าอธิบาย 

1: N ค่าเกณฑ ์ ภายใตโ้หมดการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพใบหนา้ท่ีไดม้า

และเทมเพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้

ค่าเกณฑ ์1: 1 ค่าท่ีถูกตอ้งอยูใ่นช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑสู์งอตัราการตดัสินผิดก็จะยิ่งต ่าลงและอตัราการปฏิเสธก็จะสูงขึ้นและในทางกลบักนั 

แนะน าให้ใชค้่าเร่ิมตน้ 75 

เกณฑก์ารลงทะเบียนใบหนา้ ภายใตโ้หมดการตรวจสอบ 1: 1 การตรวจสอบจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างภาพใบหนา้ท่ีไดม้า
และเทมเพลตใบหนา้ท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าท่ีตั้งไว ้

ใบหนา้มุมลาด 

เป็นความคลาดเคล่ือนของมุม (จากบนลงล่างและในทางกลบักนั) ของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหนา้ 

หากมุมพิทช์ของใบหนา้เกินค่าท่ีตั้งไวอ้ลักอริทึมจะถูกกรองโดยเทอร์มินลัและจะไมม่ีการทริกเกอร์อินเทอร์เฟซการ
ลงทะเบียนหรือการเปรียบเทียบ 

FRR FAR 
เกณฑก์ารจบัคู่ท่ีแนะน า 

1:N 1:1 

สูง ต ่า 85 80 

ปานกลาง ปานกลาง 82 75 

ต ่า สูง 80 70 
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มุมการหมุนใบหนา้ เป็นค่าเผื่อมุมการหมุนของใบหนา้ส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบเทมเพลตใบหนา้ 

คุณภาพของภาพ หากมุมการหมุนของใบหนา้เกินค่าท่ีตั้งไวจ้ะถูกกรองโดยอลักอริทึมนัน่คือไม่สนใจโดยเทอร์มินลัและจะไม่มีการทริกเกอร์

อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนและการเปรียบเทียบ 

ขนาดใบหนา้ขั้นต ่า เป็นการก าหนดคุณภาพของภาพส าหรับการลงทะเบียนและเปรียบเทียบใบหนา้ ค่าท่ีสูงขึ้นภาพท่ีตอ้งการก็จะยิ่งชดัเจนขึ้น 

LED Light Trigger มูลค่า ควบคมุการเปิดและปิดไฟ LED ค่ายิ่งมากไฟ LED จะเปิดบ่อยขึ้น 

ความไวในการตรวจจบัการ

เคล่ือนไหว 
เป็นการวดัปริมาณการเปล่ียนแปลงในมุมมองของกลอ้งท่ีมีคุณสมบตัิในการตรวจจบัการเคล่ือนไหวท่ีเป็นไปไดท่ี้ปลุกเคร่ือง

จากโหมดสแตนดบ์ายไปยงัอินเทอร์เฟซเปรียบเทียบ ค่ายิ่งมากระบบก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งค่าไวสู้งขึ้น
อินเทอร์เฟซการเปรียบเทียบจะถูกเรียกใช้งานไดง้่ายและบ่อยมาก 

การตรวจจบัแบบสด ตรวจพบความพยายามปลอมแปลงโดยระบุว่าแหล่งท่ีมาของตวัอยา่งไบโอเมตริกซ์เป็นมนุษยท่ี์มีชีวิตหรือเป็นตวัแทนปลอม

โดยใชภ้าพแสงท่ีมองเห็น 

เกณฑก์ารตรวจจบัแบบสด ช่วยในการตดัสินว่าภาพท่ีมองเห็นนั้นมาจากร่างกายท่ีมีชีวิตหรือไม่ ยิ่งค่ามากเท่าใดประสิทธิภาพการป้องกนัการปลอมแปลง

แสงท่ีมองเห็นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น 

ป้องกนัการปลอมแปลงโดยใช ้

NIR 
ใชก้ารถ่ายภาพสเปกตรัมใกลอ้ินฟราเรดเพื่อระบุและป้องกนัการโจมตีภาพถ่ายและวดีิโอปลอม 

WDR ช่วงไดนามิกกวา้ง (WDR) ปรับสมดุลแสงและขยายการมองเห็นภาพส าหรับวิดีโอเฝ้าระวงัภายใตฉ้ากแสงท่ีมคีวามเปรียบต่าง

สูงและปรับปรุงการระบุวตัถุภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีสว่างและมดื 

โหมดป้องกนัการส่ันไหว ใชเ้มื่อไม่ไดเ้ปิด WDR ช่วยลดการกะพริบเมื่อหนา้จอของอุปกรณ์กะพริบท่ีความถี่เดียวกบัแสง 

อลักอริทึมใบหนา้ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลักอริทึมใบหนา้และหยดุการอปัเดตเทมเพลตใบหนา้ชัว่คราว 

Note: 

การปรับค่าแสงและพารามิเตอร์คุณภาพท่ีไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ โปรดปรับพารามิเตอร์การเปิดรับแสงภายใต้

ค  าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีบริการหลงัการขายของ บริษทั ของเราเท่านั้น  
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 พารามิเตอร์ลายน้ิวมือ 

เลือกตวัเลือกลายน้ิวมือบนอินเทอร์เฟซระบบ 

 

Item ค าอธิบาย 

ค่าเกณฑ ์1: 1 ภายใตว้ิธีการยืนยนัแบบ 1: 1 การตรวจสอบจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างขอ้มูลลายน้ิวมือท่ีไดม้าและเทมเพลต

ลายน้ิวมือท่ีเช่ือมโยงกบั ID ผูใ้ชท่ี้ป้อนท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

1: N ค่าเกณฑ ์ ภายใตว้ิธีการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะท าไดส้ าเร็จก็ต่อเมื่อความคลา้ยคลึงกนัระหว่างขอ้มูลลายน้ิวมือท่ีไดม้าและเทมเพลต
ลายน้ิวมือท่ีลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าเกณฑท่ี์ตั้งไว ้

ความไวของเซนเซอร์ 

FP 

เพื่อตั้งค่าความรู้สึกของการไดม้าซ่ึงลายน้ิวมือ ขอแนะน าให้ใชร้ะดบัเร่ิมตน้“ ปานกลาง” ในสภาวะปกติ เมื่อสภาพแวดลอ้มแห้งส่งผลให้

การตรวจจบัลายน้ิวมือชา้คุณสามารถตั้งระดบัเป็น "สูง" เพื่อเพิ่มความรู้สึก เมื่อสภาพแวดลอ้มมคีวามช้ืนท าให้ระบุลายน้ิวมอืไดย้ากคุณ
สามารถตั้งระดบัเป็น "ต ่า" ได ้

1: 1 ลองใหม่ ในการยืนยนัแบบ 1: 1 ผูใ้ชอ้าจลืมลายน้ิวมือท่ีลงทะเบียนไวห้รือกดน้ิวไม่ถูกตอ้ง เพื่อลดขั้นตอนการป้อน ID ผูใ้ชซ้ ้ าอนุญาตให้ลองอีกคร้ัง 

ภาพลายน้ิวมือ 

เพื่อเลือกว่าจะแสดงภาพลายน้ิวมือบนหนา้จอระหว่างการลงทะเบียนลายน้ิวมือหรือการตรวจสอบ มีส่ีทางเลือกให้เลือก: 

แสดงส าหรับการลงทะเบียน: เพื่อแสดงภาพลายน้ิวมือบนหนา้จอระหว่างการลงทะเบียนเท่านั้น 

แสดงเพื่อจบัคู่: เพื่อแสดงภาพลายน้ิวมือบนหนา้จอระหว่างการตรวจสอบเท่านั้น 

แสดงเสมอ: เพื่อแสดงภาพลายน้ิวมือบนหนา้จอระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบ 

ไม่ม:ี ไม่แสดงภาพลายน้ิวมือ.  

  

FRR FAR 
Recommended matching thresholds 

1:N 1:1 

High Low 45 25 

Medium Medium 35 15 

Low High 25 10 
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 รีเซ็ตเป็นค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน 

คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์กลบัเป็นสถานะโรงงานเช่นการตั้งค่าการส่ือสารการตั้งค่าระบบ ฯลฯ 

(อยา่ลา้งขอ้มูลผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียน) 

เลือกตวัเลือกรีเซ็ตบนอินเทอร์เฟซระบบ เลือกตกลงเพื่อรีเซ็ต 

 

 อพัเกรด USB 

ใส่ดิสก ์U พร้อมไฟลอ์ปัเกรดลงในพอร์ต USB ของอุปกรณ์และในอินเทอร์เฟซเร่ิมตน้ให้กด [M / OK]> ระบบ> อปัเกรด USB เพื่อด าเนินการอปัเกรดเฟิร์มแวร์ให้เสร็จ

สมบูรณ์ 

เลือกตวัเลือกอพัเกรด USB บนอินเทอร์เฟซระบบ 

 

Note: หากตอ้งการไฟลอ์พัเกรดโปรดติดตอ่ฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคนิคของเรา ปฏิเสธการอปัเกรดเฟิร์มแวร์ภายใตส้ถานการณ์ปกติ.  
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7 ปรับแต่งการตั้งค่า  

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์เฟซไดภ้ายใตต้วัเลือกน้ี 

เลือกตวัเลือก Personalize บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 

 

 การตั้งค่าอินเทอร์เฟซ 

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลกัได ้

เลือกตวัเลือก User Interface บนอินเทอร์เฟซ Personalize 

 

 

 

 

Item ค าอธิบาย 
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วอลลเ์ปเปอร์ เพื่อเลือกวอลเปเปอร์หนา้จอหลกัตามความชอบส่วนบุคคลของคุณ 

ภาษา เพื่อเลือกภาษาของอุปกรณ์ 

หมดเวลาหนา้จอเมนู เมื่อไม่มีการท างานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะกลบัไปท่ีอินเทอร์เฟซเร่ิมตน้โดยอตัโนมตัิ คุณสามารถปิดใชง้าน

ฟังกช์นัหรือตั้งค่าระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที 

เวลาว่างในการน าเสนอสไลด์ เมื่อไม่มีการท างานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าท่ีตั้งไวส้ไลดโ์ชวจ์ะเร่ิมเล่น สามารถปิดใชง้านไดห้รือคุณอาจตั้งค่าระหว่าง 3 ถึง 999 
วินาที 

ช่วงเวลาแสดงสไลด ์ หมายถึงช่วงเวลาในการสลบัภาพสไลดโ์ชว ์ฟังกช์นัน้ีสามารถปิดใชง้านไดห้รือคุณอาจก าหนดช่วงเวลาระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที 

เวลาว่างในการนอนหลบั (ม.) หากเปิดใชง้านโหมดสลีปเมื่อไม่มีการท างานอุปกรณ์จะเขา้สู่โหมดสแตนดบ์าย กดปุ่มหรือน้ิวใดก็ไดเ้พื่อกลบัสู่โหมดการท างาน

ปกติ คุณสามารถปิดใชง้านฟังกช์นัน้ีหรือตั้งค่าไดภ้ายใน 1-999 นาที 

รูปแบบหนา้จอหลกั เพื่อเลือกรูปแบบหนา้จอหลกัตามความตอ้งการส่วนบุคคลของคุณ 

 การตั้งค่าเสียง 

เลือกเสียงบนอินเทอร์เฟซ Personalize 

 

Item Description 

Voice Prompt เลือกว่าจะเปิดใชง้านเสียงเตือนระหว่างการใชง้านหรือไม่กด [M / OK] เพื่อเปิดใชง้าน 

Touch Prompt เลือกว่าจะเปิดใชง้านเสียงแป้นพิมพข์ณะกดแป้นพิมพห์รือไม่ให้กด [M / OK] เพื่อเปิดใชง้าน 

ระดบัเสียง ปรับระดบัเสียงของอุปกรณ์ กดปุ่ ม เพื่อเพิ่มระดบัเสียงกดปุ่ม เพื่อลดระดบัเสียง 
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 การตั้งค่าตารางเวลาระฆงั 

หลาย บริษทั เลือกท่ีจะใชก้ระด่ิงเพื่อแสดงถึงเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีและเวลานอกหนา้ท่ี เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับกระด่ิงอุปกรณ์จะเล่นเสียงเรียกเขา้ท่ีเลือกโดยอตัโนมตัิ

จนกว่าระยะเวลาเสียงเรียกเขา้จะผ่านไป. 

เลือกตวัเลือก Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Personalize. 

 

⚫ เพิ่มกระด่ิง 

เลือกตวัเลือก New Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Bell Schedules กด [M / OK] Bell Status เพื่อเปิดใชง้านสถานะกระด่ิง 

   

 คุณสามารถตั้งวนัท่ีและเวลาดว้ยตนเองและกด [M / OK] เพื่อบนัทึก 

 ตั้งค่าการเล่นซ ้าเลือกเสียงเรียกเขา้และเลือกการหน่วงเวลากระด่ิงภายใน 

 

⚫ แกไ้ขกระด่ิง 

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆงัให้เลือกรายการระฆงัท่ีจะแกไ้ข 
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เลือกแกไ้ขเพื่อแกไ้ขตารางเวลาระฆงั วิธีการแกไ้ขก็เหมือนกบัการใชก้ระด่ิงใหม่ 

⚫ ลบกระด่ิง 

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆงัเลือกรายการระฆงัท่ีจะลบ. 

   

เลือกลบและเลือก [ใช่] เพื่อลบก าหนดการระฆงั. 
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 ตวัเลือก Punch States 

เลือก Punch State Options บนอินเทอร์เฟซ Personalize 

 

Item ค าอธิบาย 

โหมด Punch State 

 

เลือกโหมดสถานะหมดัภายใตต้วัเลือกเมนูน้ี ตวัเลือกคือ: 

ปิด: เลือกตวัเลือกน้ีเพื่อปิดใชง้านฟังกช์นัปุ่มกดสถานะ การตั้งค่าคียส์ถานะหมดัภายใตเ้มนูการแมปคยีท์างลดัจะไม่ถูกตอ้ง 

โหมดแมนนวล: เลือกเพื่อสลบัปุ่มสถานะหมดัดว้ยตนเองและปุ่มสถานะหมดัจะหายไปหลงัจากหมดเวลาสถานะหมดั 

โหมดอตัโนมตัิ: เพื่อให้โหมดน้ีท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งตั้งค่าเวลาในการสลบัของคียส์ถานะหมดัในการแมปคยี์

ทางลดั หลงัจากนั้นสถานะการชกจะถูกดึงโดยอุปกรณ์โดยอตัโนมตัิตามเวลาการเปล่ียนในการแมปคียล์ดั 

โหมด Manal และ Auto: ในโหมดน้ีอินเทอร์เฟซหลกัจะแสดงปุ่มสถานะหมดัสลบัอตัโนมตัิในขณะเดียวกนัก็รองรับการ

สลบัปุ่มสถานะหมดัดว้ยตนเอง หลงัจากหมดเวลาปุ่มสถานะหมดัสลบัแบบแมนนวลจะกลายเป็นปุ่มสถานะหมดัสลบั

อตัโนมตัิ 

โหมดคงท่ีดว้ยตนเอง: ในโหมดน้ีปุ่มสถานะหมดัจะไม่เปล่ียนแปลงจนกว่าจะเปล่ียนดว้ยตนเองในคร้ังต่อไป 

โหมดคงท่ี: แสดงเฉพาะคยีส์ถานะหมดัคงท่ีและไม่สามารถเปล่ียนได ้

หมดเวลาของ Punch State 
เป็นเวลาท่ีแสดงสถานะการชก ค่าอยูใ่นช่วง 5 ~ 999 วินาที. 

 

ตอ้งระบุสถานะการชก 

เลือกว่าจะตอ้งเลือกสถานะการเขา้ร่วมหลงัจากการตรวจสอบหรือไม่ 

เปิด: ตอ้งเลือกสถานะการเขา้ร่วมหลงัจากการตรวจสอบ 

ปิด: ไมจ่ าเป็นตอ้งเลือกสถานะการเขา้ร่วมหลงัจากการตรวจสอบ 

 

 การแมปปุ่มทางลดั 

ปุ่มทางลดัสามารถก าหนดเป็นปุ่มสถานะหมดัหรือปุ่มฟังกช์ัน่เมนูเมื่ออุปกรณ์อยูบ่นอินเทอร์เฟซหลกัการกดปุ่มทางลดัชุดจะแสดงสถานะการเขา้ร่วมหรือเขา้สู่

อินเทอร์เฟซการท างานของเมนู. 
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เลือกตวัเลือก Shortcut Key Mappings บนอินเทอร์เฟซ Personalize 

   

เพื่อตั้งเวลาสลบัอตัโนมตัิ: 

เลือกปุ่มทางลดัใดก็ไดแ้ลว้เลือก Punch State Options ใน Function เพื่อตั้งเวลาสลบัอตัโนมตั ิ

สวิตช์อตัโนมตัิ: มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัส าหรับตวัเลือก Punch State ท่ีแตกต่างกนั เมื่อถึงเวลาท่ีตั้งไวอุ้ปกรณ์จะเปล่ียนสถานะการเขา้งานโดยอตัโนมตัิ. 

Note: 

เมื่อตั้งค่าคยีล์ดัเป็น Punch State Key แต่โหมด OFF ถูกเลือกในโหมด Punch State (Personalize> Punch State Options> Punch State Mode> Select OFF) จากนั้นจะไม่เปิด

ใชง้านปุ่มทางลดั. 
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8 การจดัการขอ้มูล 

ช่วยในการลบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอุปกรณ์ 

เลือก Data Mgt. ตวัเลือกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 

 

 ลบขอ้มูล 

เลือกตวัเลือก Delete Data บน Data Mgt อินเตอร์เฟซ. 
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Item Description 

ลบขอ้มูลการเขา้ร่วม เพื่อลบขอ้มูลการเขา้ร่วมทั้งหมดในอุปกรณ์ 

ลบขอ้มูลทั้งหมด เพื่อลบขอ้มูลและบนัทึกการเขา้ถึงของผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนทั้งหมด 

ลบบทบาทผูดู้แลระบบ เพื่อลบสิทธ์ิของผูดู้แลระบบ 

ลบภาพพื้นหลงั เพื่อลบภาพพื้นหลงัทั้งหมดในอุปกรณ์ 

ลบโปรแกรมรักษาหนา้จอ เพื่อลบโปรแกรมรักษาหนา้จอในอุปกรณ์ 

Note: เมื่อลบบนัทึกการเขา้ถึงภาพถ่ายการเขา้ร่วมหรือรูปภาพท่ีอยูใ่นบญัชีด าคุณสามารถเลือกลบทั้งหมดหรือลบตามช่วงเวลา การเลือกลบตามช่วงเวลาคุณตอ้งตั้งค่า

ช่วงเวลาเฉพาะเพื่อลบขอ้มูลทั้งหมดดว้ยช่วงเวลา. 

 

 

 

เลือกลบตามช่วงเวลา  ก าหนดช่วงเวลาและเลือกยืนยนั (ตกลง) 
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9 การจดัการแผนก 

การสร้างโครงสร้างองคก์รของ บริษทั และการจดักะแผนกเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการดูขอ้มูลแผนกของอุปกรณ์ ในตวัเลือกเมนูน้ีคุณสามารถเพิ่มแกไ้ขหรือลบแผนกได ้

เลือกแผนกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 

 

 เพิ่มแผนก 

 1. เลือก Add Dept. และกด [M / OK] เพื่อเขา้สู่ 
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 เลือก Dept. Name และป้อนช่ือแผนกโดยใชว้ิธีการป้อนขอ้มูล T9 

 

  เลือกแผนกผลดัเปล่ียนของแผนก  

 

Note:  

1. อุปกรณ์จะก าหนดหมายเลขให้กบัแผนกโดยอตัโนมตัิโดยเร่ิมตั้งแต่ 1 เป็นตน้ไป 

2. แผนกกะ: เลือกการเข้าร่วมกะท่ีใช้โดยผู้ใช้ท้ังหมดของแผนก สามารถต้ังกะได้ในชุด Shift> การต้ังค่ากะโดยต้ังค่ากะได้สูงสุด 24 กะโดยค่าเร่ิมต้น อ้างถึงส่วนชุด

กะ 
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 แกไ้ขแผนก 

โดยค่าเร่ิมต้นจะมีแผนกอยู่ 8 แผนก คุณสามารถแก้ไขช่ือแผนกและกะแผนกได้ แต่ไม่สามารถลบได้ นอกจากแผนกเร่ิมต้น 8 แผนกแล้วยังสามารถแก้ไขและลบแผนก

เพ่ิมเติมได้อีกด้วย 

 

 เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเขา้สู่ 

 

 เลือกแผนกท่ีจะแกไ้ขและกด [M / OK] เพื่อเขา้สู่ 

 

 

 แกไ้ข Dept. Name and Dept. Shifting แลว้กด [M / OK] เพื่อบนัทึก 

การแกไ้ขของแผนกเหมือนกบัของ Add Dept. 

 ลบแผนก 

ช่วยในการลบแผนกหน่ึงหรือหลายแผนกตามความจ าเป็น 
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 เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเขา้สู่ 

 

 เลือกแผนกท่ีจะลบและกด [M / OK] เพื่อเขา้สู่ 

 

 เลือก Delete และกด [M / OK] 

Note: เฉพาะแผนกอ่ืนที่ไม่ใช่แผนกเร่ิมต้น 8 แผนกในเคร่ืองเท่าน้ันที่สามารถลบได้  
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10 ชุดกะ 

ของการเปล่ียนแปลงท่ีจะก าหนดกฎการเขา้ร่วมจ านวนท่ีใชแ้ละก าหนดเวลาของพนกังาน 

เลือกตวัเลือก Shift Set บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 

 

 กฎการเขา้ร่วม 

สถิติการเข้าร่วมทั้งหมดด าเนินการตามกฎการเข้าร่วมดังนั้นจึงจ าเป็นต้องต้ังกฎการเข้าร่วมของพนักงานก่อนรวมถึงวิธีการค านวณการลาก่อนก าหนดและประเภทการ

จัดตารางเวลา เม่ือต้ังกฎการเข้าร่วมแล้วไม่แนะน าให้แก้ไขบ่อยคร้ังเน่ืองจากอาจส่งผลต่อผลการค านวณการเข้าร่วมและอาจท าให้เกิดความสับสนในการก าหนดเวลาหาก

มีการแก้ไขในช่วงกลางเดือน 

Select Attendance Rule on the Shift Set interface.  

 

 

Item ค าอธิบาย 
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นบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีล่าชา้ ก าหนดเวลาท่ีควรเร่ิมตน้การค านวณเวลาแฝงส าหรับพนกังาน หากปิดใชง้านการค านวณเวลาแฝงจะเร่ิมตน้ดว้ยเวลาเร่ิม
ท างาน 

นบัการลาออกจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี ก าหนดเวลาก่อนท่ีการค านวณการลาก่อนก าหนดส าหรับพนกังานควรเร่ิมตน้ หากปิดใชง้านจะค านวณเมื่อส้ินสุด

ชัว่โมงการท างาน 

ประเภทก าหนดการ อุปกรณ์รองรับทั้งแผนกและการตั้งเวลาตามส่วนบุคคล 

ค่าเร่ิมตน้ Shift หาก บริษทั ใชต้ารางเวลาเดียวจะตอ้งก าหนดเพียงแผนกเดียวและแนะน าให้จดัตารางตามแผนก 

กกท. ปฏิบตัิหนา้ท่ี หากแผนกมีตารางเวลาตามล าดบัขอแนะน าให้จดัก าหนดการตามแผนก 

อาทิตยป์ฏิบตัิหนา้ท่ี หากพนกังานอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัขอแนะน าให้จดัก าหนดการตามแตล่ะบุคคล 

 การตั้งค่ากะ 

เลือก Shift Setting บนอินเทอร์เฟซ Shift set 

 

เลือก Shift ในรายการแลว้กด [M / OK] 

 

ใชว้ิธีการป้อนขอ้มูล T9 เพื่อป้อน "Shift Name" และก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดท่ีตอ้งการ 
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Note: อุปกรณ์รองรับการกะไดสู้งสุด 24 กะรวมถึงกะเร่ิมตน้สองกะ (Shift 1 และ Shift 2) การเปล่ียนแปลงทั้งหมดสามารถแกไ้ขไดแ้ละกะเดียวจะมีช่วงเวลาสูงสุดสาม

ช่วง 

 ก าหนดการ 

ควรก าหนดกะตามสภาพท่ีแทจ้ริงของ บริษทั หากไม่มีการตั้งค่ากะระบบจะค านวณการเขา้ร่วมตามการกะเร่ิมตน้ท่ีตั้งไวใ้นกฎการเขา้ร่วม 

เลือกก าหนดเวลาบนอินเทอร์เฟซ Shift Set  
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⚫ การจดัตารางตามแผนก 

เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Dept. Shifting เพื่อก าหนดเวลากะส าหรับแผนก 

   

เมื่อมีการเลือกกะส าหรับแผนกหน่ึงกะจะถูกน าไปใชก้บัสมาชิกทุกคนของแผนก. 

⚫ การตั้งเวลาตามแต่ละบุคคล 

เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Personal Shift เพื่อก าหนดเวลากะส าหรับแต่ละบุคคล 

1. เพ่ิมก าหนดการ 

 กด [M / OK] เพื่อเขา้สู่อินเทอร์เฟซก าหนดการและเลือกเพิ่ม Personal Shift 

 

 2) ป้อน ID อุปกรณ์จะแสดงช่ือโดยอตัโนมตัิ เลือก Shift Name จากนั้นกด [M / OK] 

 

 3) กด [ESC] เพื่อออกและบนัทึก  
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2. แก้ไขก าหนดการ 

ป้อนรายการกะส่วนบุคคลเพ่ือแก้ไขเม่ือจ าเป็นต้องปรับตารางเวลาของพนักงานแต่ละคน 

 เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์เฟซ Personal Shift 

 

 เลือกผูใ้ชต้ามก าหนดเวลาและกด [M / OK] 

 

 เลือกแกไ้ขกด [M / OK] เพื่อป้อนและแกไ้ข "Shift Name" ของผูใ้ช ้

 

Note: ไม่สามารถแกไ้ข User ID ได ้การด าเนินการอ่ืน ๆ จะเหมือนกบัการด าเนินการเพื่อเพิ่มกะ  
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3. ลบกะ 

ไปท่ี Personal Shift Lists เพื่อลบตารางเวลาของพนกังานท่ีไม่จ าเป็นอีกต่อไป 

 เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์เฟซ Personal Shift 

 

 เลือกผูใ้ชต้ามก าหนดเวลาและกด [M / OK] 

 

 เลือก Delete กด [M / OK] และเลือก“ OK” เพื่อลบ Shift ส าเร็จ 

 

11 รายงาน 

รายการเมนูน้ีช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานสถิติเก่ียวกบัการเขา้ร่วมหรือรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วมลงในแฟลชไดรฟ์ USB หรือการ์ด SD คุณยงัสามารถ

อปัโหลดรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วมพร้อมกะท่ีก าหนดและตารางเวลาของพนกังานได ้อุปกรณ์ให้ความส าคญักบัก าหนดการในรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วม 
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เลือกรายงานบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 

 

Note: ขั้นแรกให้เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้ในช่องเสียบ USB ของเคร่ืองจากนั้นเขา้สู่เมนูหลกัเพื่อด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงาน 

 11.1 ดาวน์โหลด Att. รายงาน 

เลือกดาวน์โหลด Att. รายงานและกด [M / OK] 
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ตั้งเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีแลว้กด [M / OK] 

 

ตั้งเวลาปิดการท างานและกด [M / OK] 

 

เมื่อดาวน์โหลดขอ้มูลส าเร็จกด [M / OK] เพื่อน าดิสก ์USB หรือการ์ด SD ออก SSRTemplateS.xls ถูกจดัเก็บไวใ้นดิสก ์USB หรือการ์ด SD ขอ้มูลก าหนดการรายงานสถิติ

การเขา้ร่วมรายงานบนัทึกการเขา้ร่วมรายงานสถิติขอ้ยกเวน้และรายงานบตัรสามารถดูไดบ้นพีซี รายงานต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลก่อนหนา้น้ี: 

เพื่อให้รายงานเขา้ใจไดง้่ายขึ้นรายงานท่ีมบีนัทึกการเขา้งานสองวนัของพนกังานส่ีคนจะถูกจดัให้เป็นตวัอยา่ง 
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❖ รายงานขอ้มูลก าหนดการ: รายงานช่วยใหคุ้ณสามารถดูบนัทึกก าหนดการของพนกังานทุกคน.  

 

❖ รายงานสถิติการเขา้ร่วม: รายงานช่วยให้คณุสามารถสืบคน้การเขา้ร่วมของแต่ละคนในช่วงเวลาท่ีก าหนด สามารถค านวณเงินเดือนไดโ้ดยตรงจากรายงานน้ี  

 

Note: หน่วยชัว่โมงการท างานและชัว่โมงท างานล่วงเวลาในรายงานสถิติการเขา้ร่วมคือ HH: MM ตวัอยา่งเช่น 17:50 ระบุว่าเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีคือ 17 ชัว่โมง 50 นาที 

❖ รายงานบนัทึกการเขา้ร่วม: รายงานจะแสดงรายการบนัทึกการเขา้งานประจ าวนัของพนกังานทุกคนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

❖ รายงานสถิติขอ้ยกเวน้: รายงานจะแสดงขอ้ยกเวน้การเขา้งานของพนกังานทุกคนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อให้แผนกการเขา้ร่วมจดัการกบัขอ้ยกเวน้และยืนยนั

กบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและหวัหนา้งานของพวกเขา 
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❖ รายงานการ์ด: รายงานสามารถใชแ้ทนการ์ดนาฬิกาและสามารถส่งไปยงัพนกังานแตล่ะคนเพื่อยืนยนั 

 

 ดาวน์โหลด Att. รายงานการตั้งค่า 

หากการเปล่ียนแปลงมีความซบัซอ้นหรือการเปล่ียนแปลงของบุคคลไม่ไดรั้บการแกไ้ขขอแนะน าให้ดาวน์โหลดรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วมและก าหนดกะและ

ก าหนดการส าหรับพนกังานในรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วม. 

เลือกดาวน์โหลด Att. ตั้งค่ารายงานแลว้กด [M / OK] 

   

เปิดการตั้งค่า "AttSettingE.xls" ในดิสก ์USB หรือการ์ด SD บนเคร่ืองพีซี ตั้งค่า Shift ในรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วม การเปล่ียนแปลงท่ีก าหนดไวบ้นเคร่ืองเขา้ร่วมจะ

ปรากฏขึ้น (ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูท่ีการตั้งค่ากะคุณสามารถแกไ้ข 24 กะและเพิ่มกะไดอี้กหลงัจากปรับเปล่ียนกะจะมีผลเหนือเคร่ืองเขา้ร่วม. 
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ต้ังค่ารายงานการต้ังเวลา 

ป้อน ID, ช่ือและแผนกตามล าดบัทางดา้นซา้ยของรายงานการตั้งค่าก าหนดการ ก าหนดกะส าหรับพนกังานทางดา้นขวาของรายงานการตั้งค่าก าหนดการโดยท่ีกะ 1–24 

เป็นกะเพื่อตั้งค่ารายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วม Shift 25 คือการลาและ Shift 26 คือการออก 

 

Notes:  

1. การเปล่ียนแปลงเพียง 31 วนัสามารถจดัเรียงในรายงานการตั้งค่าก าหนดการเดียว ตวัอยา่งเช่นหากวนัท่ีจดัก าหนดการคือ 2020-1-1 รายงานการตั้งค่าก าหนดการจะ

มีก าหนดการ 31 วนัหลงัจาก 2020-1-1 นัน่คือก าหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-1 ถึง 2020-1-31 หากวนัท่ีจดัก าหนดการคือ 2020-1-6 รายงานการตั้งก าหนดการจะมี

ก าหนดการ 31 วนัหลงัจาก 2020-1-6 นั่นคือก าหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-6 ถึง 2020-2-5.  

2. หากไม่มีการตั้งค่ารายงานการตั้งตารางเวลาพนกังานทุกคนจะใชร้ายงาน 1 ตามค่าเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์. 

 

 อปัโหลด Att. รายงานการตั้งค่า 

หลงัจากตั้งค่าตารางการตั้งค่าการเขา้ร่วมแลว้ให้บนัทึก“ Setting Report.xls” ลงในแฟลชไดรฟ์ USB และใส่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้ไปในช่อง USB ของอุปกรณ์อีกคร้ัง 

เลือกอพัโหลดไฟลแ์นบ การตั้งค่ารายงานบนอินเทอร์เฟซรายงานแลว้กด [M / OK] 

 

ป้อนเวลาปฏิบติัหนา้ที่และเวลานอกหนา้ทีใ่นคอลมัน์ที่เก่ียวขอ้งโดยที่เขตเวลาแรกจะ

เป็นเวลาปฏิบติัหนา้ที่หรือนอกเวลาปฏิบติัหนา้ที่ของเวลา  ของการตั้งค่ากะและเขต

เวลาทีส่องจะเป็นเขตเวลาปฏิบติัหนา้ที่หรือ นอกเวลาปฏิบติัหนา้ที ่

ส าหรับรูปแบบเวลาก าหนดการที่ถูกตอ้งโปรดดูที่ "รูปแบบเวลาที่ถกูตอ้งที่ใชใ้น

รายงานการตั้งค่าคืออะไร" ใน "ค าถามที่พบบอ่ยเก่ียวกบัการเขา้ร่วมการประชุมดว้ย

ตนเอง"
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หลงัจากอปัโหลดแลว้ให้ถอดดิสก ์ USB หรือการ์ด SD ในขณะน้ีขอ้มูลพนกังานกะและแผนกในรายงานการตั้งค่าสามารถดูไดต้ามล าดบัโดยผูใ้ชก้ารจดัการหมายเลขกะ

และแผนกท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ หรือขอ้มูลขา้งตน้และขอ้มูลการตั้งเวลาสามารถดูไดใ้นรายงานการดาวน์โหลดมาตรฐาน 

Note: หากรูปแบบเวลาก าหนดการไม่ถูกตอ้งให้อปัโหลดรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วมอีกคร้ังหลงัจากแกไ้ข. 

 

 

 การตั้งค่า 

ตั้งค่าว่าจะซิงโครไนซ์รายงานการ์ดและแยกแยะ ID อุปกรณ์เมื่อดาวน์โหลดรายงานการเขา้ร่วม. 

เลือกการตั้งค่าบนอินเทอร์เฟซรายงานแลว้กด [M / OK] 

   

 

12 การควบคุมการเขา้ถึง 

เลือก Access Control บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 
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 ตวัเลือกการควบคุมการเขา้ถึง 

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของล็อคควบคมุของเทอร์มินลัและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เลือก Access Control Options บนอินเทอร์เฟซ Access Control 

 

 

 

 

 

Item Description 

ความล่าชา้ในการล็อคประตู ระยะเวลาท่ีอุปกรณ์ควบคุมล็อคไฟฟ้าท่ีจะปลดล็อค ค่าท่ีถูกตอ้ง: 1 ~ 10 วินาที (0 วินาทีหมายถึงการปิดใชง้านฟังกช์นั) 
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ความล่าชา้ของเซ็นเซอร์
ประตู 

หากประตูไม่ไดปิ้ดและล็อคหลงัจากเปิดเป็นระยะเวลาหน่ึง (Door Sensor Delay) สัญญาณเตือนจะดงัขึ้น ค่าท่ีถูกตอ้งของ Door 
Sensor Delay อยูใ่นช่วง 1 ถึง 255 วินาที 

ประเภทเซ็นเซอร์ประตู เซ็นเซอร์ประตูมีสามประเภท: ไม่มี, เปิดปกติและปิดปกติ 

สัญญาณเตือนประตูล่าชา้ ไม่มหีมายความว่าเซ็นเซอร์ประตูไม่ไดใ้ชง้าน Normal Open หมายถึงประตูจะเปิดตลอดเวลาเมื่อขบัเคล่ือน และ Normal Closed 

หมายถึงประตูจะปิดตลอดเวลาเมื่อเปิดเคร่ือง 

ปลุกล าโพง เมื่อสถานะของเซ็นเซอร์ประตูไม่สอดคลอ้งกบัประเภทของเซ็นเซอร์ประตูสัญญาณเตือนจะดงัขึ้นหลงัจากผ่านไประยะหน่ึง เวลาน้ี

คือ Door Alarm Delay (ค่าอยูร่ะหว่าง 1 ถึง 999 วินาที) 
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13 ตวัจดัการ USB 

อปัโหลดหรือดาวน์โหลดขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชดิ้สก ์USB 

ก่อนท่ีจะอปัโหลด / ดาวน์โหลดขอ้มูลจาก / ไปยงัดิสก ์USB ให้ใส่ดิสก ์USB ลงในช่องเสียบ USB ก่อน 

เลือกตวัจดัการ USB บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั. 

 

 

 

 ดาวน์โหลด USB 

เลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB. 

 

Item Description 

ขอ้มูลการเขา้ร่วม น าเขา้ขอ้มูลการเขา้ร่วมทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยงัดิสก ์USB 

ขอ้มูลผูใ้ช ้ น าเขา้ขอ้มูลผูใ้ชล้ายน้ิวมือและภาพใบหนา้จากอุปกรณ์ไปยงัดิสก ์USB 
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 อปัโหลด USB 

เลือกอปัโหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB 

 

Item Description 

โปรแกรมรักษาหนา้จอ ในการอปัโหลดโปรแกรมรักษาหนา้จอทั้งหมดจากดิสก ์ USB ไปยงัอุปกรณ์ คณุสามารถเลือก [อปัโหลดรูปภาพท่ีเลือก] หรือ 

[อปัโหลดรูปภาพทั้งหมด] รูปภาพจะแสดงเป็นสกรีนเซฟเวอร์บนอินเทอร์เฟซหลกัของอุปกรณ์หลงัจากอปัโหลด 

วอลลเ์ปเปอร์ ในการอปัโหลดภาพพื้นหลงัทั้งหมดจากดิสก ์USB ไปยงัอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [อปัโหลดรูปภาพท่ีเลือก] หรือ [อปัโหลดรูปภาพ

ทั้งหมด] ภาพจะแสดงเป็นภาพพื้นหลงัหลงัจากอปัโหลด 

ขอ้มูลผูใ้ช ้ อปัโหลดขอ้ความทีจ่ดัเก็บในดิสก ์USB ไปยงัเทอร์มินลั 

 ดาวน์โหลดตวัเลือก 

เลือกตวัเลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตวัจดัการ USB 

 

คลิก [M / OK] เพื่อเปิดหรือปิดใชง้านตวัเลือก [เขา้รหสัขอ้มูลการเขา้ร่วม] และ [ลบขอ้มูล ATT] 

ดว้ยการเปิดใชง้านขอ้มูลการเขา้รหสัขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมจะดาวน์โหลดขอ้มูลดว้ยการเขา้รหสัเพื่อความปลอดภยัท่ีดีขึ้น 

ลบขอ้มูล ATT จะลบขอ้มูลการเขา้ร่วมทั้งหมด 

14 การคน้หาผูเ้ขา้ร่วม 

เมื่อยืนยนัตวัตนของผูใ้ชแ้ลว้บนัทึกจะถูกบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์ ฟังกช์นัน้ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบบนัทึกการเขา้ถึงได ้

เลือก Attendance Search บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกัและป้อน User ID อินเทอร์เฟซดงัแสดงดา้นล่าง 
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1) ป้อน ID ผูใ้ช้ท่ีตอ้งการคน้หาและเลือกตกลง หากคุณตอ้งการคน้หา

เรกคอร์ดของผูใ้ชท้ั้งหมดให้เลือกตกลงโดยไม่ตอ้งป้อน ID ผูใ้ชใ้ด ๆ 

 2) เลือกช่วงเวลาส าหรับบนัทึกท่ีคุณตอ้งการคน้หา 

  

3) การคน้หาเรกคอร์ดส าเร็จ เลือกบนัทึกเป็นสีเขียวเพื่อดูรายละเอียด. 4) รูปดา้นล่างแสดงรายละเอียดของบนัทึกท่ีเลือก 

  

 

 

15 การทดสอบอตัโนมตัิ 

การทดสอบอตัโนมตัิช่วยให้ระบบทดสอบโดยอตัโนมตัิว่าฟังกช์ัน่ของโมดูลต่างๆท างานไดต้ามปกติหรือไม่รวมถึงการทดสอบ LCD เสียงเซ็นเซอร์แป้นพิมพแ์ละนาฬกิา 

เลือกตวัเลือก Autotest บนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 
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Item Description 

ทดสอบทั้งหมด เพื่อทดสอบโดยอตัโนมตัิว่า LCD, เสียง, กลอ้งและ RTC ท างานไดต้ามปกติหรือไม ่

ทดสอบ LCD เพื่อทดสอบการแสดงผลของหนา้จอ LCD โดยอตัโนมตัิโดยแสดงแถบสีทั้งหมดรวมทั้งสีขาวบริสุทธ์ิและสีด าบริสุทธ์ิเพื่อตรวจสอบ
ว่าหนา้จอแสดงสีไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่. 

ทดสอบเสียง เพื่อทดสอบโดยอตัโนมตัิว่าไฟลเ์สียงท่ีจดัเก็บไวใ้นเคร่ืองสมบูรณ์หรือไม่และคุณภาพเสียงดี 

ทดสอบคียบ์อร์ด เทอร์มินลัจะทดสอบว่าทุกปุ่มบนแป้นพิมพท์ างานไดต้ามปกติหรือไม่ กดปุ่ มใด ๆ บนอินเทอร์เฟซ [Keyboard Test] เพื่อตรวจสอบว่า
ปุ่มท่ีกดนั้นตรงกบัปุ่มท่ีแสดงบนหนา้จอหรือไม่ ปุ่มจะแสดงเป็นสีเทาเขม้ก่อนและเปล่ียนเป็นสีน ้ าเงินหลงัจากกด กด [ESC] เพื่อออก

จากการทดสอบ 

ทดสอบเซ็นเซอร์

ลายน้ิวมือ 

เทอร์มินลัจะทดสอบโดยอตัโนมตัิว่าเคร่ืองเก็บลายน้ิวมือท างานอยา่งถูกตอ้งหรือไม่โดยการตรวจสอบว่าภาพลายน้ิวมือนั้นชดัเจน

และยอมรับไดห้รือไม่ เมื่อผูใ้ชว้างน้ิวลงในค าแนะน าแบบใชน้ิ้วภาพลายน้ิวมือท่ีเก็บรวบรวมจะแสดงบนหนา้จอแบบเรียลไทม ์ กด 
[ESC] เพื่อออกจากการทดสอบ 

ทดสอบใบหนา้ เพื่อทดสอบว่ากลอ้งท างานอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ให้ตรวจสอบภาพท่ีถ่ายและพจิารณาวา่มีความชดัเจนเพยีงพอหรือไม่ 

ทดสอบนาฬิกา RTC 

เพื่อทดสอบ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาท างานไดต้ามปกติและแม่นย  าหรือไม่ดว้ยนาฬิกาจบัเวลา แตะหนา้จอเพื่อเร่ิมนบัและ
กดอีกคร้ังเพื่อหยดุการนบั 

 

16 ขอ้มูลระบบ 

ดว้ยตวัเลือกขอ้มูลระบบคุณสามารถดูสถานะการจดัเก็บเวอร์ชนัและขอ้มูลเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้ 

เลือกขอ้มูลระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลกั 
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Item ค าอธิบาย 

ความจุของอุปกรณ์ แสดงท่ีเก็บขอ้มูลผูใ้ชข้องอุปกรณ์ปัจจุบนัรหสัผ่านท่ีเก็บลายน้ิวมือและใบหนา้ผูดู้แลระบบและบนัทึกการเขา้งาน 

ขอ้มูลอุปกรณ ์ แสดงช่ือของอุปกรณ์หมายเลขประจ าเคร่ืองท่ีอยู ่ MAC ขอ้มูลรุ่นของอลักอริทึมใบหนา้ขอ้มูลรุ่นอลักอริทึมลายน้ิวมอืขอ้มูล

แพลตฟอร์มและเวอร์ชนั MCU 

ขอ้มูลเฟิร์มแวร์ แสดงเวอร์ชนัเฟิร์มแวร์และขอ้มูลเวอร์ชนัอื่น ๆ ของอุปกรณ์ 
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ภาคผนวก 

ค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกบั Terminal Attendance แบบบริการตนเอง 

1. เทอร์มินลัการเขา้ร่วมแบบบริการตนเองรองรับการจดัตารางเวลาตามวนัเวน้วนัหรือไม่? 

A: ไม ่

2. บนัทึกการตั้งค่าท่ีดาวน์โหลดจากอุปกรณ์สามารถแกไ้ขบนซอฟตแ์วร์ WPS ไดห้รือไม่? 

ตอบ: ใช่ บนัทึกการตั้งค่าไดรั้บการสนับสนุนใน Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 และ WPS Office 2012 Personal 

3. ขั้นตอนการค านวณการเขา้ร่วมท่ีน ามาใชโ้ดยเทอร์มินลัการเขา้ร่วมแบบบริการตนเองคืออะไร? 

A: ขั้นตอนการค านวณการเขา้ร่วม SSR 

Obtain the EXCEL 
schedule record.

[Attendance rules] is 
the individual-based 
scheduling adopted?

Does the EXCEL 
schedule record exist?

NO
Obtain information about 

the department.
Obtain  department 

schedules.

 Do department 
schedules exist ?

Obtain individual 
schedules.

Do individual 
schedules exist ?

NO
[Attendance rules] Obtain 

default shifts.
NO

[Attendance rules] Obtain the rule concerning whether 
Saturday is a work day. Obtain the rule concerning 

whether Sunday is a work day.

YesYes

Yes

Make attendance 
calculations.

End

Start

NO

Yes

 

 

4. จะค านวณชัว่โมงการท างานล่วงเวลาพิเศษไดอ้ยา่งไร? 

กรณีต่อไปน้ีถือเป็นการท างานล่วงเวลาพิเศษ: 
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a) เมื่อมีบนัทึกก าหนดการของ EXCEL และรายงานการเขา้ร่วมใชส้ าหรับการค านวณการเขา้ร่วมจะมีบนัทึกการเช็คอินและเช็คเอาตแ์มว้่าจะไมม่ีก าหนดการ (หรือจดั

ส่วนท่ีเหลือ) ส าหรับวนัท่ีปัจจุบนั.  

b) เมื่อไม่มีบนัทึกก าหนดการของ EXCEL จะมีบนัทึกการเช็คอินและเช็คเอาทแ์มว้่าวนัเสาร์และวนัอาทิตยจ์ะไม่ใช่วนัท าการ  

ชัว่โมงการท างานล่วงเวลาหมายถึงระยะเวลาท่ีนบัตั้งแต่เวลาเช็คอินแรกจนถึงเวลาเช็คเอาตสุ์ดทา้ยในวนัปัจจุบนั 

 

5. จะจดัตารางเวลาโดยใชร้ายงานการตั้งคา่การเขา้ร่วมไดอ้ยา่งไร? 

ขั้นตอนท่ี 1: เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอร์ต USB หรือการ์ด SD ลงในพอร์ต SD ของอุปกรณ์และดาวน์โหลด Attendance Setting Report.xls ไปยงัแฟลชไดรฟ์ USB 

หรือการ์ด SD 

ขั้นตอนท่ี 2: เปิด Attendance Setting Report.xls บนคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนท่ี 3: ตั้งค่ากะใน Attendance Setting Report.xls ตามตอ้งการ 

 

ขั้นตอนท่ี 4: จดัตารางเวลาส าหรับพนกังาน  

 

 

Note: ตอ้งตั้งวนัท่ีให้ถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่นถา้วนัท่ีจดัก าหนดการคือ 2012-1-1 รายงานการตั้งค่าก าหนดการจะมีก าหนดการ 31 วนัหลงัจาก 2012-1-1 นัน่คือก าหนดการ

ตั้งแต่ 2012-1-1 ถึง 2012-1-31 ถา้วนัท่ีจดัก าหนดการคือ 2012-1-6 รายงานการตั้งก าหนดการจะมีก าหนดการ 31 วนัหลงัจาก 2012-1-6 นัน่คือก าหนดการตั้งแต่ 2012-1-6 

ถึง 2012-2-5 

ขั้นตอนท่ี 5: เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัพอร์ต USB หรือการ์ด SD ในพอร์ต SD ของอุปกรณ์และอปัโหลด Attendance Setting Report.xls ไปยงัอุปกรณ์ จากนั้นสามารถ

ใชก้ าหนดการในรายงานการตั้งค่าการเขา้ร่วมได ้

 

 

. 

 

 

 

ขอ้มูลท่ีลอ้มรอบดว้ยส่ีเหล่ียมสีแดงคือการ

เปล่ียนแปลงใหม่ ( และ 

หากตอ้งการเพิ่มกะให้ป้อนเวลา

โดยตรงในช่วง ถึง น. 
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6. รูปแบบเวลาท่ีถูกตอ้งท่ีใชใ้นรายงานการตั้งค่าคืออะไร? 

A. รูปแบบเวลาท่ีถูกตอ้งแสดงในตารางต่อไปน้ี 

Shift No. 
First Time Range Second Time Range Overtime Range 

On-duty Off-duty On-duty Off-duty Check-in Check-out 

1 09:00 18:00     

2 09:00 12:00 13:30 18:00   

3 9:5 18:00     

B. รูปแบบเวลาท่ีไม่ถูกตอ้งมีดงัน้ี: 

a) ค่าเวลาอยูน่อกเหนือช่วงเวลาเช่น 24:00 น. 

b) ค่าเวลาประกอบดว้ยตวัอกัษรจีนเช่น 9:00 ซ่ึงแตกต่างจาก 9:00 

c) ค่าเวลาน าหนา้ดว้ยช่องว่าง ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ีมีช่องว่างดา้นหนา้ 09:00 ในกะ 1 

กะเลขท่ี. 
ช่วงเวลาแรก ช่วงเวลาท่ีสอง ช่วงการท างานล่วงเวลา 

On-duty Off-duty On-duty Off-duty Check-in Check-out 

1  09:00 18:00     

2 09:00 12:00 13:30 18:00   

3 9:5 18:00     

d) ค่าเวลาประกอบดว้ยอกัขระพิเศษเช่น _9: 00 และ 09: -1 อุปกรณ์จะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและการยอมรับขอ้ผดิพลาดส าหรับรูปแบบอื่น ๆ.  

7. เทอร์มินอลการเขา้ร่วมแบบบริการตนเองรวบรวมเวลาเขา้งานท่ีถูกตอ้งตามเวลากะท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ไดอ้ยา่งไร? 

A: อุปกรณ์จะรวบรวมเวลาเขา้งานตามหลกัการต่อไปน้ี: 

a) ใชเ้วลาท่ีเร็วท่ีสุดส าหรับการเขา้ร่วมตามปกติและเวลาท่ีใกลท่ี้สุดส าหรับการเขา้ร่วมท่ีผิดปกติ 

b) ใชเ้วลาเขา้ร่วมปกติหากเวลาเขา้ร่วมปกติและเวลาเขา้งานผิดปกติอยูร่่วมกนั 

c) ใชค้่ามธัยฐานในช่วงเวลาเขา้งาน 

 

B: ต่อไปน้ีใชส่ี้ตวัอยา่งเพื่ออธิบายหลกัการก่อนหนา้น้ี  

ตวัอยา่งท่ี 1: การเขา้ร่วมตามปกต ิ

ช่วงเวลาการเขา้ร่วม 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  
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เวลาเขา้งานของพนกังาน # 1 8:30, 8:35, 11:55,12:01, 12:50, 18:02,19:00 

ผลลพัธ์ทางสถิติขึ้นอยูก่บักฎการเขา้ร่วม 8:30 12:01 12:50 18:02   

ค าอธิบาย: เวลาเข้างาน 8:30 และ 8:35 เร็วกว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ 9:00 และอยู่ในช่วงเวลาเข้างานปกติ ดังน้ันจึงใช้เวลา 8:30 น. ส าหรับเวลาปฏิบัติหน้าที่ 9:00 ตามหลักการ

ของการใช้เวลาที่เร็วที่สุดส าหรับการเข้าร่วมตามปกติ 18:02 น. และ 19:00 น. ช้ากว่าเวลานอกเวลา 18:00 น. ดังนั้นจึงใช้เวลา 18:02 น. ตามหลักการเดียวกัน.  

 

ตวัอยา่งท่ี 2: การมาสาย 

ช่วงเวลาการเขา้ร่วม 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

เวลาเขา้งานของพนกังาน # 1 9:01, 9:04, 12:01, 12:50, 18:00 

ผลลพัธ์ทางสถิติขึ้นอยูก่บักฎการเขา้ร่วม 9:01 12:01 12:50 18:00   

ค าอธิบาย: นายจ้าง 1 เช็คอินส าหรับการท างานเวลา 9:01 น. และ 9:04 น. และเขา / เธอมาสายตามเวลาปฏิบัติหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ตามหลักการของการก าหนดเวลา

ท่ีใกล้ท่ีสุดส าหรับการเข้าร่วมท่ีผิดปกติเวลาเช็คอินท่ีถูกต้องคือ 9:01 แทนท่ีจะเป็น 9:04 เน่ืองจาก 9:01 ใกล้เวลา 09:00 น.. 

 

 

 

ตวัอยา่งท่ี 3: การลาก่อนก าหนด 

Attendance Time Range 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

Attendance time of #1 employee 8:50, 11:40,11:55, 12:50, 18:01 

Statistical result based on attendance 

rules 
8:50 11:55 12:50 18:01   

ค าอธิบาย: เวลาเข้างาน 12:50 ถูกน ามาใช้ตามหลักการของการน าค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้าร่วม ส าหรับช่วงเวลาเข้างานต้ังแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่วงเวลาเช็ค

เอาต์ปกติส าหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (น่ันคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดังน้ันเวลาเข้างานที่ค านวณได้จะแสดงในตารางก่อนหน้าน้ี  
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ตวัอยา่งท่ี 4: ไมม่ ี

กรณีท่ี 1: 

Attendance Time Range 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00  

Attendance time of #1 employee 8:50, 12:50, 18:01 

Statistical result based on attendance 

rules 
8:50  12:50 18:01   

ค าอธิบาย: เวลาเข้างาน 12:50 ถูกน ามาใช้ตามหลักการของการน าค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้าร่วม ส าหรับช่วงเวลาเข้างานต้ังแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่วงเวลาเช็ค

เอาต์ปกติส าหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (น่ันคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดงันั้นเวลาเช็คเอาต์จึงว่างเปล่า ช่วงเวลาเช็คอินปกติส าหรับเวลา

ปฏิบัติหน้าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. เวลาเข้างานที่ค านวณได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้าน้ี  

กรณีท่ี 2: 

Attendance Time Range 09:00 — 12:00 13:00 — 18:00   

Attendance time of #1 employee 8:50, 11:55, 12:20, 18:01  

Statistical result based on attendance 
rules 

8:50 12:20  18:01    

ค าอธิบาย: ใช้เวลา 12:20 ตามหลักการของการน าค่ามัธยฐานมาใช้ในช่วงเวลาการเข้างาน ช่วงเวลาเช็คเอาต์ปกติส าหรับเวลานอกเวลา 12.00 น. คือ 12.00 - 12.30 น. (น่ัน

คือ 12:00 + (13:00 - 12:00) / 2) ดังน้ันเวลาเช็คเอาต์ของพนักงานคือ 12:20 น. ช่วงเวลาเช็คอินปกติส าหรับเวลาปฏิบัติหน้าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. ดังน้ันเวลา

เช็คอินของพนักงานจึงว่างเปล่า เวลาเข้างานที่ค านวณได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้าน้ี 
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ค าช้ีแจงสิทธิในความเป็นส่วนตวั  

เรียนลูกค้า: 

ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์จดจ าไบโอเมตริกซ์แบบไฮบริดซ่ึงออกแบบและผลิตโดย ZKTeco ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีจดจ าไบโอเมตริกซ์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกเรา

ก าลังพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา 

เราประกาศว่า: 

1. อุปกรณ์จดจ าลายน้ิวมือพลเรือนทั้งหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่าน้ันไม่ใช่ภาพลายน้ิวมือและไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว 

2. ไม่มีลักษณะลายน้ิวมือใด ๆ ท่ีเราจับได้สามารถน ามาใช้เพ่ือสร้างภาพของลายน้ิวมือดั้งเดิมขึน้ใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว 

3. ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์น้ีเราจะไม่รับผิดชอบท้ังทางตรงและทางอ้อมส าหรับผลท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้อุปกรณ์น้ีของคุณ 

4. หากคุณต้องการโต้แย้งประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นส่วนตัวเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อตัวแทนจ าหน่ายของคุณโดยตรง 

อุปกรณ์ลายน้ิวมือหรือเคร่ืองมือในการพัฒนาอ่ืน ๆ ของเราสามารถจบัภาพต้นฉบับของลายน้ิวมือของพลเมืองได้ ในกรณน้ีีถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิของคุณหรือไม่โปรด

ติดต่อรัฐบาลของคุณหรือผู้จัดหาอุปกรณ์ข้ันสุดท้าย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมาย 

สุดท้ายน้ีเราขอเน้นย า้เพ่ิมเติมว่าการจดจ าไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจะถูกน าไปใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดีและภาคส่วน

อ่ืน ๆ ในอนาคตอย่างแน่นอน ทุกๆปีโลกต้องสูญเสียคร้ังใหญ่เน่ืองจากลักษณะของรหัสผ่านท่ีไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไบโอเมตริกซ์ท าหน้าที่ปกป้องตัวตนของคุณใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัยสูง 

  



MB10-VL คู่มือการใช้งาน 

หนา้  

การท างานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 "ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม" ของผลิตภณัฑห์มายถึงช่วงเวลาท่ีผลิตภณัฑน้ี์จะไม่ปล่อยสารพิษหรือสารอนัตรายใด ๆ เมื่อใช้
ตามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ในคู่มือน้ี 

ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุไวส้ าหรับผลิตภณัฑน้ี์ไม่รวมแบตเตอร่ีหรือส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเส่ือมสภาพไดง้่ายและตอ้ง

เปล่ียนเป็นระยะ ระยะเวลาการใชง้านท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มของแบตเตอร่ีคือ 5 ปี 

วัตถุอันตรายหรือเป็นพิษและปริมาณ 

Component Name 
สาร / องคป์ระกอบท่ีเป็นอนัตราย / เป็นพิษ 

Lead (Pb) Mercury (Hg) 
Cadmium 

(Cd) 
Hexavalent 

chromium (Cr6+) 
Polybrominated 
Biphenyls (PBB) 

Polybrominated 
Diphenyl Ethers (PBDE) 

Chip Resistor × ○ ○ ○ ○ ○ 

Chip Capacitor × ○ ○ ○ ○ ○ 

Chip Inductor × ○ ○ ○ ○ ○ 

Diode × ○ ○ ○ ○ ○ 

ESD component × ○ ○ ○ ○ ○ 

Buzzer × ○ ○ ○ ○ ○ 

Adapter × ○ ○ ○ ○ ○ 

Screws ○ ○ ○ × ○ ○ 

○ บ่งช้ีว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดต ่ากว่าขดี จ ากดั ท่ีระบุไวใ้น SJ / T 11363—2006. 

× บ่งช้ีว่าปริมาณพิษทั้งหมดในวสัดุท่ีเป็นเน้ือเดียวกนัทั้งหมดเกินขีด จ ากดั ท่ีระบุไวใ้น SJ / T 11363—2006. 

Note: ส่วนประกอบของผลิตภณัฑน้ี์ 80% ผลิตโดยใชว้สัดุปลอดสารพิษและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่วนประกอบท่ีมีสารพิษหรือองคป์ระกอบท่ีเป็นอนัตราย
รวมอยูด่ว้ยเน่ืองจากขอ้ จ ากดั ทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคในปัจจุบนัซ่ึงท าให้ไม่สามารถเปล่ียนช้ินส่วนดว้ยวสัดุหรือองคป์ระกอบท่ีไม่เป็นพิษได.้ 
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