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ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดอ่านคาแนะนาอย่างละเอียดก่อนดาเนินการ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเหล่านี้เพื่อให้
แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทางานอย่างถูกต้อง ภาพที่แสดงในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านั้น

สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์ของ บริ ษทั ของเรา
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ลิขสิ ทธิ์©2021 ZKTECO THAILAND CO., LTD. สงวนลิขสิ ทธิ์.
หากไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก ZKTeco คุณจะไม่สามารถคัดลอกหรื อส่ งต่อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของคู่มือนี้ไม่ว่าจะในรู ปแบบใด ทุกส่ วนของ
คู่มือนี้เป็ นของ ZKTeco และ บริ ษทั ย่อย (ต่อไปนี้เรี ยกว่า "บริ ษทั " หรื อ "ZKTeco")
Trademark
เป็ นเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ ZKTeco เครื่ องหมายการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคู่มือนี้เป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง.

คาเตือน
คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ZKTeco ลิขสิ ทธิ์ในเอกสารภาพวาดและอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเสื้ ออุปกรณ์ที่ ZKTeco จัดหา
ให้และเป็ นทรัพย์สินของ ZKTeco ไม่ควรใช้หรื อแบ่งปันเนื้อหาในที่น้ ีโดยผูร้ ับกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ZKTeco
เนื้อหาในคู่มือนี้ตอ้ งอ่านโดยรวมก่อนเริ่ มการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ให้มา
หากเนื้อหาส่ วนใดของคู่มือดูเหมือนไม่ชดั เจนหรื อไม่สมบูรณ์โปรดติดต่อ
ZKTeco ก่อนเริ่ มใช้งานและบารุ งรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าว
เป็ นข้อกาหนดเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานและการบารุ งรักษาที่น่าพอใจซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการและบารุ งรักษามีความคุน้ เคยกับการออกแบบเป็ นอย่างดีและ
บุคลากรดังกล่าวได้รับการฝึ กอบรมอย่างละเอียดในการใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์ จาเป็ นต่ อไปสาหรับการทางานอย่างปลอดภัยของเครื่ องจักร /
หน่วย / อุปกรณ์ซ่ ึงบุคลากรได้อ่านทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามคาแนะนาด้านความปลอดภัยที่มีอยูใ่ นคูม่ ือ
ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกาหนดและเงื่อนไขของคูม่ ือนี้กบั ข้อกาหนดของสัญญาภาพวาดเอกสารคาแนะนาหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเงื่อนไข /
เอกสารของสัญญาจะมีผลเหนือกว่า เงื่อนไข / เอกสารเฉพาะของสัญญาจะมีผลบังคับใช้ตามลาดับความสาคัญ
ZKTeco ไม่มีการรับประกันการรับประกันหรื อการเป็ นตัวแทนเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยูใ่ นคูม่ ือนี้หรื อการแก้ไขใด ๆ ที่ทาในคู่มือนี้ ZKTeco
ไม่ขยายการรับประกันใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงการรับประกันการออกแบบความสามารถในการขายหรื อความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
ZKTeco ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรื อการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลหรื อเอกสารที่อา้ งอิงหรื อเชื่อมโยงกับคู่มือนี้ ความเสี่ ยงทั้งหมดเกี่ยวกับผลลัพธ์และประสิ ทธิภาพที่
ได้รับจากการใช้ขอ้ มูลจะถูกสันนิษฐานโดยผูใ้ ช้
ZKTeco จะไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ ช้หรื อบุคคลที่สามสาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญผลที่ตามมาทางอ้อมพิเศษหรื อที่เป็ นแบบอย่างซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงการ
สู ญเสี ยทางธุรกิจการสู ญเสี ยกาไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสู ญเสี ยข้อมูลทางธุรกิจหรื อใด ๆ การสู ญเสี ยทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อหรื อเกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลที่อยูใ่ นหรื ออ้างอิงโดยคูม่ ือนี้แม้ว่า
ZKTecoจะได้รับคาแนะนาถึงความเป็ นไปได้ของความเสี ยหายดังกล่าวก็ตามคูม่ ือนี้และข้อมูลที่อยูใ่ นนั้นอาจรวมถึงทางเทคนิคความไม่ถูกต้องอื่น ๆ หรื อข้อผิดพลาดใน
การพิมพ์ ZKTeco เปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่น้ ีเป็ นระยะซึ่งจะรวมอยูใ่ นการเพิ่มเติม / การแก้ไขคูม่ ือฉบับใหม่ ZKTeco ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเพิ่มลบแก้ไขหรื อแก้ไขข้อมูลที่
มีอยูใ่ นคูม่ ือเป็ นครั้งคราวในรู ปแบบของหนังสื อเวียนจดหมายบันทึกย่อ ฯลฯ เพื่อการทางานที่ดีข้ นึ และความปลอดภัยของเครื่ อง / หน่วย / อุปกรณ์ การเพิ่มเติมหรื อการ
แก้ไขดังกล่าวมีข้ นึ เพื่อการปรับปรุ ง / การทางานที่ดีข้ นึ ของเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์และการแก้ไขดังกล่าวจะไม่ให้สิทธิ์ในการเรี ยกร้องค่าชดเชยหรื อความเสี ยหายใด
ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆZKTeco จะไม่รับผิดชอบใด ๆ (i) ในกรณี ที่เครื่ อง / หน่วย / อุปกรณ์ทางานผิดปกติเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาที่มีอยูใ่ นคูม่ ือนี้ (ii) ใน
กรณี ที่มีการทางานของเครื่ องจักร / หน่วย / อุปกรณ์เกินอัตราที่กาหนด (iii) ในกรณี การทางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในสภาพที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
คู่มือสิ นค้าจะได้รับการอัปเดตเป็ นครั้งคราวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูข้นั ตอนการดาเนินงานล่าสุ ดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.zkteco.com
หากมีปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อเรา
บริษัท แซคเคเทคโค ไทย จากัด
9/115 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
เบอร์ โทร : +662-719-9153
หากต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาทั่วโลกของเราโปรดไปที่ www.zkteco.co.th
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เกี่ยวกับ บริ ษทั
ZKTeco เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตเครื่ องอ่าน RFID และ Biometric (Fingerprint, Facial, Finger-vein) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ ได้แก่ ตัวอ่านและแผงควบคุมการ
เข้าถึง, กล้องจดจาใบหน้าระยะใกล้และระยะไกล, ตัวควบคุมการเข้าถึงลิฟต์ / พื้น, ประตูหมุน, ตัวควบคุมประตูระบบจดจาป้ายทะเบียน (LPR) และผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผูบ้ ริ โภครวมถึงลายนิ้วมือที่ใช้แบตเตอรี่ และล็อคประตูตวั อ่านใบหน้า โซลูชนั การรักษาความปลอดภัยของเรามีหลายภาษาและมีการแปลเป็ นภาษาต่างๆมากกว่า 18 ภาษา
ที่โรงงานผลิตที่ทนั สมัยกว่า 700,000 ตารางฟุตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ของ ZKTeco เราควบคุมการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์การประกอบชิ้นส่ วนและ
การขนส่ ง / การขนส่ งทั้งหมดนี้อยูภ่ ายใต้หลังคาเดียวกัน
ผูก้ ่อตั้ง ZKTeco ได้รับการพิจารณาจากการวิจยั อิสระและการพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพและการผลิต SDK การตรวจสอบความถูกต้องทาง
ชีวภาพซึ่งในตอนแรกถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในฟิ ลด์การรักษาความปลอดภัยพีซีและการตรวจสอบตัวตน
ด้วยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อ งของการพัฒนาและแอป
พลิเคชันในตลาดมากมายทีมงานจึงค่อยๆสร้างระบบนิเวศการตรวจสอบตัวตนและระบบนิเวศความปลอดภัยอัจฉริ ยะซึ่งใช้เทคนิคการตรวจสอบไบโอเมตริ กซ์
ด้วย
ประสบการณ์หลายปี ในอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกต้องทางชีวภาพ ZKTeco ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการในปี 2550 และปัจจุบนั เป็ นหนึ่งในองค์กรชั้นนาระดับ
โลกในอุตสาหกรรมการตรวจสอบทางชีวภาพที่เป็ นเจ้าของสิ ทธิบตั รต่างๆและได้รับเลือกให้เป็ น National High-tech Enterprise เป็ นเวลา 6 ปี ติดต่อกัน ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เกี่ยวกับคู่มือ
คู่มือนี้แนะนาการทางานของผลิตภัณฑ์ MB10-VL
ตัวเลขทั้งหมดที่แสดงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นภาพประกอบเท่านั้น ตัวเลขในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริ งทุกประการ
คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของ★ไม่สามารถใช้ได้ในทุกอุปกรณ์.
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อนุสัญญาเอกสาร
ข้อกาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้มีดงั ต่อไปนี้:
ข้อตกลง GUI
สาหรับซอฟต์ แวร์
อนุสัญญา
แบบอักษรตัวหนา

>

คาอธิบาย
ใช้เพื่อระบุชื่ออินเทอร์ เฟซซอฟต์แวร์เช่น ตกลงยืนยันยกเลิก
เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยวงเล็บเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นไฟล์> สร้าง> โฟลเดอร์

สาหรับอุปกรณ์
คาอธิบาย

อนุสัญญา
<>

ชื่อปุ่ มหรื อคียส์ าหรับอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่นกด <OK>
ชื่อหน้าต่างรายการเมนูตารางข้อมูลและชื่อฟิ ลด์อยูใ่ นวงเล็บเหลี่ยม ตัวอย่างเช่นป๊ อปอัปหน้าต่าง [ผูใ้ ช้ใหม่]

[]

/

เมนูหลายระดับจะถูกคัน่ ด้วยเครื่ องหมายทับ ตัวอย่างเช่น [File / Create / Folder]

Symbols
อนุสัญญา

รายละเอียด
นี่เป็ นนัยเกี่ยวกับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรื อให้ความสาคัญกับในคู่มือ
ข้อมูลทัว่ ไปที่ช่วยในการดาเนินการได้เร็ วขึ้น
ข้อมูลที่มีความสาคัญ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรื อความผิดพลาด
ข้อความหรื อเหตุการณ์ที่เตือนถึงบางสิ่ งบางอย่างหรื อเป็ นตัวอย่างที่ควรระวัง
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มาตรการด้านความปลอดภัย
คาแนะนาด้านล่างนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรื อการสู ญเสี ยทรัพย์สิน

ข้อควรระวังต่อไปนี้

เพื่อให้ผใู ้ ช้ปลอดภัยและป้องกันความเสี ยหายใด ๆ โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง.
การไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอาจนาไปสู่ ความเสี ยหายของผลิตภัณฑ์หรื อการบาดเจ็บทางกายภาพ (อาจทาให้เสี ยชีวิตได้)
อ่านปฏิบัติตามและรักษาคาแนะนา-คาแนะนาด้ านความปลอดภัยและการปฏิบัติงานทั้งหมดต้ องได้ รับการอ่านและปฏิบัติตามอย่ างถูกต้ องก่อนที่จะนา
อุปกรณ์ เข้ ารับบริการ.
อย่ าเพิกเฉยต่ อคาเตือน - ปฏิบัติตามคาเตือนทั้งหมดบนตัวเครื่ องและในคาแนะนาการใช้ งาน
อุปกรณ์ เสริม - ใช้ เฉพาะอุปกรณ์ เสริมที่ผ้ ผู ลิตแนะนาหรื อจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เท่ านั้น โปรดอย่ าใช้ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุที่ผ้ ผู ลิตแนะนา
ข้ อควรระวังในการติดตั้ง - อย่ าวางอุปกรณ์ นี้บนขาตั้งหรื อโครงที่ไม่ มั่นคง มันอาจตกและทาให้ บุคคลได้ รับบาดเจ็บสาหัสและทาให้ อุปกรณ์ เสี ยหายได้ .
บริการ - อย่ าพยายามให้ บริการหน่ วยนี้ด้วยตนเอง การเปิ ดหรื อถอดฝาปิ ดออกอาจทาให้ คุณได้ รับแรงดันไฟฟ้าที่เป็ นอันตรายหรื ออันตรายอื่น ๆ
ความเสี ยหายที่ต้องเข้ ารับบริการ - ถอดระบบออกจากแหล่งจ่ ายไฟ Mains AC หรื อ DC และส่ งต่ อเจ้ าหน้ าที่บริการภายใต้ เงื่อนไขต่ อไปนี้:
•

เมื่อสายไฟหรื อการควบคุมการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบ

•

เมื่อของเหลวหกหรื อสิ่ งของหล่นลงในระบบ

•

หากสัมผัสกับน้ าหรื อสภาพอากาศแปรปรวน (ฝนหิมะและอื่น ๆ )

•

และหากระบบไม่ทางานตามปกติภายใต้คาแนะนาการใช้งาน

เพียงแค่เปลี่ยนการควบคุมที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน การปรับการควบคุมที่ไม่เหมาะสมอาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายและต้องให้ช่างผูช้ านาญการเพื่อให้
อุปกรณ์กลับสู่ การทางานตามปกติและอย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชิ้นเข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์เดียวเนื่องจากอะแดปเตอร์โอเวอร์โหลดอาจทาให้เกิด
อันตรายจากความร้อนสู งเกินไปหรื อไฟไหม้ได้
ชิ้นส่ วนอะไหล่ - เมื่อจาเป็ นต้ องเปลี่ยนชิ้นส่ วนช่ างเทคนิคบริการจะต้ องใช้ ชิ้นส่ วนทดแทนที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์ เท่ านั้น สารทดแทนที่ไม่ ได้ รับอนุญาต
อาจทาให้ เกิดการไหม้ ไฟช็อตหรื ออันตรายอื่น ๆ
การตรวจสอบความปลอดภัย - เมื่อเสร็จสิ้นการซ่ อมบารุงหรื องานซ่ อมในหน่ วยขอให้ ช่างเทคนิคบริการทาการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อให้ แน่ ใจว่ า
อุปกรณ์ ทางานได้ อย่ างถูกต้ อง.
แหล่งจ่ ายไฟ - ใช้ งานระบบจากรูปแบบแหล่งจ่ ายไฟของฉลากเท่ านั้น หากประเภทของแหล่งจ่ ายไฟที่จะใช้ ไม่ ชัดเจนโปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ ายของคุณ
10. ฟ้าผ่ า - สามารถติดตั้งตัวนาฟ้าผ่ าภายนอกเพื่อป้องกันพายุไฟฟ้า หยุดการเพิ่มพลังจากการทาลายระบบ
แนะนาให้ ติดตั้งอุปกรณ์ ในพื้นที่ที่ จากัด การเข้ าถึง
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ความปลอดภัยด้ านไฟฟ้ า
• ก่อนเชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกเข้ากับอุปกรณ์ให้ทาการต่อสายดินให้เรี ยบร้อยและตั้งค่าระบบป้องกันไฟกระชาก มิฉะนั้นไฟฟ้าสถิตจะทาให้เมนบอร์ดเสี ยหาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตดั การเชื่อมต่อสายไฟแล้วก่อนที่คุณจะต่อสายติดตั้งหรื อถอดอุปกรณ์
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็ นสัญญาณ (สวิตช์) กระแสไฟอ่อน มิฉะนั้นส่ วนประกอบของอุปกรณ์จะได้รับความเสี ยหาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ใช้ได้ในประเทศหรื อภูมิภาคของคุณ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองโปรด
ปรึ กษา บริ ษทั พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ พลังงานไม่ตรงกันอาจทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื ออุปกรณ์เสี ยหายได้.
• ในกรณี ที่แหล่งจ่ายไฟเสี ยหายให้ส่งอุปกรณ์คืนให้เจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพหรื อตัวแทนจาหน่ายของคุณเพื่อจัดการ
• เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนโปรดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างไกลจากอุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้าสู งเช่นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

(รวมถึงเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)

วิทยุ

โทรทัศน์ (โดยเฉพาะ CRT) จอภาพหรื อลาโพง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
• หากควันกลิ่นหรื อเสี ยงดังขึ้นจากอุปกรณ์ให้ปิดเครื่ องทันทีและถอดสายไฟออกจากนั้นโปรดติดต่อศูนย์บริ การ
• การขนส่ งและสาเหตุอื่น ๆ ที่คาดเดาไม่ได้อาจทาให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสี ยหาย ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีความเสี ยหายรุ นแรงหรื อไม่ก่อนการติดตั้ง
• หากอุปกรณ์มีขอ้ บกพร่ องสาคัญที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณโดยเร็ วที่สุด.
• ฝุ่นความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอาจส่ งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ คุณไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
• อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ที่สั่นสะเทือน จัดการอุปกรณ์ดว้ ยความระมัดระวัง อย่าวางของหนักไว้ดา้ นบนของอุปกรณ์
• ห้ามใช้ขดั สนแอลกอฮอล์เบนซินสารกาจัดศัตรู พืชและสารระเหยอื่น ๆ ที่อาจทาให้ตวั เครื่ องเสี ยหาย ทาความสะอาดอุปกรณ์เสริ มด้วยผ้านุ่ม ๆ หรื อน้ ายาทาความ
สะอาดเล็กน้อย
• หากคุณมีคาถามทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคนิคที่ได้รับการรับรองหรื อมีประสบการณ์

•

Note

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ DC 12V เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรื อไม่ การเชื่อมต่อย้อนกลับอาจทาให้อุปกรณ์เสี ยหายได้ ไม่แนะนาให้
เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC 24V เข้ากับพอร์ตอินพุต DC 12V
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายไฟตามขั้วบวกและขั้วลบที่แสดงบนแผ่นป้ายของอุปกรณ์
• บริ การการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการติ ดตั้งหรื อซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์โดยผูใ้ ช้โดยอิสระ
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คาแนะนาสาหรับการใช้งาน

1

การวางตาแหน่งนิ้ว
นิ้วชี้กลางหรื อนิ้วนางเป็ นนิ้วที่แนะนาให้ใช้และหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วหัวแม่มือหรื อนิ้วก้อยเนื่องจากวางตาแหน่งบนเครื่ องอ่านลายนิ้วมือได้ยากและได้รับเอาต์พุตที่
เหมาะสม

Note: วิธีที่แนะนาเมื่อกดนิ้วลงบนเครื่ องอ่านลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียนและระบุตวั ตน บริ ษทั ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการรับรู ้ที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถูกต้อง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตีความขั้นสุ ดท้ายและการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นนี้

ท่ายืนการแสดงออกทางสี หน้าและท่าทางการยืน
⚫

ระยะทางที่แนะนา

ขอแนะนาให้เว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั ลูกค้า
ซึ่งมีความสูง

ม. ถึง

ม. ผูใ้ ช้อาจขยับไปข้างหน้าและ

ข้างหลังเล็กน้อยเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของภาพใบหน้าที่ถ่าย

⚫

หน้า

การแสดงออกทางสี หน้า

ม.

MB10-VL

⚫

ท่ายืน

Note: ในระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบโปรดแสดงสี หน้าและท่าทางที่เป็ นธรรมชาติ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

การลงทะเบียนใบหน้า
พยายามให้ใบหน้าอยูต่ รงกลางหน้าจอระหว่างการลงทะเบียน โปรดหันหน้าไปทางกล้องและอยูน่ ิ่ง ๆ ระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า หน้าจอมีลกั ษณะดังภาพด้านล่าง:

แก้ไขการลงทะเบียนใบหน้าและวิธีการรับรองความถูกต้อง
⚫

ข้อควรระวังในการลงทะเบียนใบหน้า
❖ เมื่อลงทะเบียนใบหน้าให้เว้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กบั ใบหน้าไว้ 40 ซม. ถึง 80 ซม.
❖ ระวังอย่าเปลี่ยนสี หน้า (หน้ายิม้ , หน้าวาด, ขยิบตา, ฯลฯ )
❖ หากคุณไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนหน้าจอการลงทะเบียนใบหน้าอาจใช้เวลานานขึ้นหรื ออาจล้มเหลว
❖ ห้ามปิ ดตาหรื อคิว้
❖ ห้ามสวมหมวกหน้ากากแว่นกันแดดหรื อแว่นตา.
❖ ระวังอย่าแสดงสองใบหน้าบนหน้าจอ อาจสร้างความสับสนและการลงทะเบียนอาจล้มเหลว
❖ ผูใ้ ช้แว่นตาควรลงทะเบียนใบหน้าทั้งที่มีและไม่มแี ว่นตา

⚫

ข้อควรระวังในการตรวจสอบใบหน้า
❖ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบหน้าปรากฏในคาแนะนาที่แสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์
❖ สาหรับผูท้ ี่สวมแว่นตาให้ลองตรวจสอบใบหน้าของคุณด้วยแว่นตาหากมีการใช้แว่นตาขณะลงทะเบียนหรื อไม่เช่นนั้นให้ตรวจสอบสิ ทธิ์โดยไม่ใช้
แว่นตาหากไม่ได้ใช้แว่นตาขณะลงทะเบียน มิฉะนั้นการรับรู ้อาจล้มเหลวหรื อทาได้ยาก นอกจากนี้หากใช้แว่นตาที่แตกต่างจากที่ใช้ในระหว่างการ
ลงทะเบียนการรับรองความถูกต้องก็อาจล้มเหลวได้เช่นกัน ในกรณี เช่นนี้คุณสามารถใช้แว่นตาที่สวมใส่ กอ่ นหน้านี้เพื่อตรวจสอบสิ ทธิ์ได้.
❖ หากส่ วนหนึ่งของใบหน้าถูกปิ ดทับด้วยหมวกหน้ากากผ้าปิ ดตาหรื อแว่นกันแดดการรับรองความถูกต้องอาจล้มเหลว อย่าปกปิ ดใบหน้าและปล่อยให้
อุปกรณ์จดจาคิ้วและคุณสมบัติอื่น ๆ ของใบหน้า
โหมดการตรวจสอบ

1.4.1

การตรวจสอบลายนิ้วมือ

⚫

1: N โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ

จะเปรี ยบเทียบลายนิ้วมือปัจจุบนั กับข้อมูลลายนิ้วมือทั้งหมดที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์ อุปกรณ์เข้าสู่ โหมดตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อผูใ้ ช้กดนิ้วลงบนเครื่ องสแกนลายนิ้วมือ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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โปรดปฏิบตั ิตามวิธีที่แนะนาในการวางนิ้วของคุณลงบนเซ็นเซอร์ สาหรับรายละเอียดโปรดดู 1.1 การวางตาแหน่งนิ้ว.
หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สาเร็ จและล้มเหลวตามลาดับ

ในการตรวจสอบที่ประสบความสาเร็จ
⚫

ในการตรวจสอบล้มเหลว

โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ 1: 1

จะเปรี ยบเทียบลายนิ้วมือปัจจุบนั กับลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับ ID ผูใ้ ช้ที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์เสมือน ผูใ้ ช้สามารถลองยืนยันตัวตนด้วยโหมดการตรวจสอบ 1: 1 หากไม่
สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยวิธีการตรวจสอบสิ ทธิ์ 1: N.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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ป้อน ID ผูใ้ ช้บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ 1: 1
1.

ป้อน ID ผู้ใช้ และคลิก [M / OK]
หากผูใ้ ช้ลงทะเบียนใบหน้ารหัสผ่านและตราสัญลักษณ์นอกเหนือจากลายนิ้วมือและวิธีการตรวจสอบถูกตั้งค่าเป็ นรหัสผ่าน / ลายนิ้วมือ / ตรา / การตรวจสอบ
ใบหน้าหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบลายนิ้วมือ:

2.

กดลายนิว้ มือเพื่อตรวจสอบ.
หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สาเร็ จและล้มเหลวตามลาดับ.

ในการตรวจสอบที่ประสบความสาเร็จ

หน้า

ในการตรวจสอบล้มเหลว

คู่มือการใช้ งาน
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1.4.2
⚫

การตรวจสอบใบหน้า
1: N การตรวจสอบใบหน้า

จะเปรี ยบเทียบภาพใบหน้าที่ได้มาในปัจจุบนั กับข้อมูลใบหน้าทั้งหมดที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์ ต่อไปนี้คือกล่องพร้อมต์ป๊อปอัปของผลการเปรี ยบเทียบ.

⚫

1: 1 การตรวจสอบใบหน้า

จะเปรี ยบเทียบใบหน้าที่กล้องถ่ายกับแม่แบบใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ID ผูใ้ ช้ที่ป้อน
สาหรับการยืนยันใบหน้าแบบ 1: 1 ให้ป้อน ID ผูใ้ ช้บนอินเทอร์ เฟซหลักและเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบใบหน้า 1: 1 ป้อน ID ผูใ้ ช้และคลิก [M / OK]
หากพนักงานได้ลงทะเบียนรหัสผ่านนอกเหนือจากใบหน้าหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนใบหน้าเพื่อเข้าสู่ โหมดการยืนยันใบหน้า

หลังจากการตรวจสอบสาเร็ จหน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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หากการยืนยันล้มเหลวระบบจะแจ้งว่า“ โปรดปรับตาแหน่งของคุณ!”
1.4.3

การตรวจสอบรหัสผ่าน

จะเปรี ยบเทียบรหัสผ่านที่ป้อนกับ ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่านที่ลงทะเบียน
ป้อน ID ผูใ้ ช้บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน 1: 1
1.

ป้อน ID ผู้ใช้ และกด [M / OK]

หากพนักงานได้ลงทะเบียนลายนิ้วมือและใบหน้านอกเหนือจากรหัสผ่านหน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เลือกไอคอนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ โหมดการตรวจสอบรหัสผ่าน

2.

หน้า

ใส่ รหัสผ่ านแล้ วกด [M / OK]

คู่มือการใช้ งาน
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หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงในการตรวจสอบที่สาเร็ จและล้มเหลวตามลาดับ

ในการตรวจสอบที่ประสบความสาเร็จ
1.4.4

การตรวจสอบบัตร

เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีโมดูลการ์ดเท่านั้นที่มีฟังก์ชนั การตรวจสอบบัตร
โปรดวางบัตรที่ลงทะเบียนไว้บนเครื่ องอ่านบัตรเพื่อรับการยืนยันผ่านการตรวจสอบบัตร.

หน้า

ในการตรวจสอบล้มเหลว

คู่มือการใช้ งาน
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1.4.5

การตรวจสอบแบบรวม

เพื่อความปลอดภัยขั้นสู งอุปกรณ์น้ ีมีตวั เลือกในการใช้วิธีการตรวจสอบหลายรู ปแบบดังที่แสดงในภาพด้านล่าง.

Note:
1） "/" หมายถึง "หรื อ" และ "+" หมายถึง "และ"
2） คุณต้ องลงทะเบียนข้ อมูลการยืนยันที่จาเป็ นก่ อนที่จะใช้ โหมดการตรวจสอบร่ วมกันมิฉะนั้นการตรวจสอบอาจล้ มเหลวตัวอย่ างเช่ นหากผู้ใช้ ใช้ การลงทะเบียน
ด้ วยใบหน้ า แต่ โหมดการตรวจสอบเป็ นใบหน้ า + รหัสผ่ านผู้ใช้ จะไม่ สามารถผ่ านการยืนยันได้

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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เมนูหลัก

คลิก [M / OK] บนอินเทอร์เฟซเริ่ มต้นเพื่อเข้าสู่ เมนูหลักดังที่แสดงด้านล่าง:

รายการ

หน้า

คาอธิบาย

การจัดการผูใ้ ช้

เพื่อเพิ่มแก้ไขดูและลบข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้

บทบาทของผูใ้ ช้

ในการกาหนดขอบเขตสิ ทธิ์ของบทบาทที่กาหนดเองและผูล้ งทะเบียนนัน่ คือสิ ทธิ์ในการใช้งานระบบ

คอมมิชชัน่

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องของอีเธอร์เน็ตการเชื่อมต่อพีซีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และการวินิจฉัยเครื อข่าย

ระบบ

ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรวมถึงวันที่และเวลาการเข้างานใบหน้าลายนิ้วมือการรี เซ็ตและการอัปเกรด USB

ปรับแต่ง

ในการปรับแต่งการตั้งค่าของการแสดงอินเทอร์ เฟซรวมถึงอินเทอร์ เฟซผูใ้ ช้เสี ยงตารางเวลาระฆังตัวเลือกสถานะหมัดและการ
แมปคียล์ ดั

การจัดการข้อมูล

เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุปกรณ์

สาขา

กาหนดโครงสร้างองค์กรของแผนกรวมถึงฟังก์ชนั ต่างๆเช่นการเพิ่มแก้ไขหรื อลบแผนกและการกาหนดเวลาของแผนกเป็ นต้น

ชุดกะ

กาหนดกฎการเข้าร่ วมและจานวนกะที่จะใช้และกาหนดเวลาพนักงาน

รายงาน

ใช้แฟลชไดรฟ์ USB เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสถิติการเข้าร่ วมเพื่อตรวจสอบบนคอมพิวเตอร์หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตั้ง
ค่าการเข้าร่ วมเพื่อกาหนดกะในคอมพิวเตอร์กาหนดกะให้กบั พนักงานจากนั้นอัปโหลดแบบฟอร์มการตั้งค่าการเข้าร่ วม ในขณะ
นี้อุปกรณ์จะให้ความสาคัญกับการใช้กาหนดการของแบบฟอร์มการตั้งค่า

การควบคุมการเข้าถึง

เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของล็อคและอุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง

ตัวจัดการ USB

เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเช่นข้อมูลผูใ้ ช้และบันทึกการเข้างานจากดิสก์ USB ไปยังซอฟต์แวร์ที่รองรับหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ

คู่มือการใช้ งาน
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หน้า

การค้นหาผูเ้ ข้าร่ วม

ค้นหาบันทึกการเข้าถึงที่ระบุตรวจสอบภาพถ่ายการเข้างานและภาพถ่ายบัญชีดา

ทดสอบอัตโนมัติ

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าแต่ละโมดูลทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่รวมทั้งหน้าจอเสี ยงกล้องและนาฬิกาแบบเรี ยลไทม์

ข้อมูลระบบ

เพื่อดูขอ้ มูลความจุขอ้ มูลอุปกรณ์และเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ปัจจุบนั

คู่มือการใช้ งาน
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3

การจัดการผูใ้ ช้
การเพิ่มผูใ้ ช้

เลือก User Mgt. บนเมนูหลักและเลือกผูใ้ ช้ใหม่

⚫

ลงทะเบียน ID ผูใ้ ช้และชื่อ

ป้อน ID ผูใ้ ช้และชื่อโดยเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

Note:
1） ชื่ อผู้ใช้ สามารถมีอักขระได้ สูงสุด 17 ตัว
2） ID ผู้ใช้ อาจประกอบด้ วย 1-9 หลักตามค่ าเริ่ มต้ น
3） คุณสามารถแก้ ไข ID ของคุณได้ ในระหว่ างการลงทะเบียนครั้ งแรกเท่ านั้นและไม่ สามารถแก้ ไขได้ ในภายหลัง
4） รหัสผู้ใช้ ไม่ สามารถทาซ้าได้ หากมีเสียงเตือนเกี่ยวกับ User ID ที่ซ้ากันคุณจะต้ องเลือก User ID อื่นที่ไม่ ซ้ากัน

⚫

หน้า

การตั้งค่าบทบาทของผูใ้ ช้

คู่มือการใช้ งาน
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บัญชีผใู ้ ช้มีสองประเภท: ผูใ้ ช้ทวั่ ไปและผูด้ ูแลระบบขั้นสู ง หากมีผดู ้ ูแลระบบที่ลงทะเบียนแล้วผูใ้ ช้ปกติจะไม่มีสิทธิ์ในการจัดการระบบและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะการ
ตรวจสอบการพิสูจน์ตวั ตนเท่านั้น ผูด้ ูแลระบบเป็ นเจ้าของสิ ทธิ์การจัดการทั้งหมด หากมีการตั้งค่าบทบาทที่กาหนดเองคุณยังสามารถเลือกสิ ทธิ์ของบทบาทที่กาหนดเอง
สาหรับผูใ้ ช้
เลือก User Role เพื่อตั้งค่า Normal User หรื อ Super Admin

Note: หากบทบาทผู้ใช้ ที่เลือกคือ Super Admin ผู้ใช้ จะต้ องผ่ านการพิสูจน์ ตัวตนเพื่อเข้ าถึงเมนูหลัก การรับรองความถูกต้ องจะขึน้ อยู่กับวิธีการรับรองความถูกต้ องที่ผ้ ดู แู ล
ระบบขั้นสู งได้ ลงทะเบียนไว้
⚫

การตั้งค่าโหมดการตรวจสอบ

โหมดการตรวจสอบที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์ ได้แก่ :
•

รหัสผ่าน / ลายนิ้วมือ / ใบหน้า

•

รหัสผูใ้ ช้ + ลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน

•

ลายนิ้วมือเท่านั้น

•

ใบหน้าเท่านั้น

•

รหัสผูใ้ ช้เท่านั้น

•

ใบหน้า + ลายนิ้วมือ

•

รหัสผ่าน

•

ใบหน้า + รหัสผ่าน

•

รหัสผูใ้ ช้ + ลายนิ้วมือ

•

ใบหน้า + ลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน

•

ลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน

เลือกโหมดการตรวจสอบที่ตอ้ งการเพื่อตั้งค่าโหมดการยืนยันส่ วนบุคคลสาหรับผูใ้ ช้ เลือก M / OK เพื่อบันทึกและกลับไปที่อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ใหม่

⚫
หน้า

ลงทะเบียนลายนิ้วมือ

คู่มือการใช้ งาน
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เลือกลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ หน้าลายนิ้วมือลงทะเบียน ผูใ้ ช้สามารถเลือกลายนิ้วมืออย่างน้อยหนึ่งลายนิ้วมือเพื่อลงทะเบียน
กดนิ้วในแนวนอนลงบนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ อินเทอร์ เฟซการลงทะเบียนแสดงอยูด่ า้ นล่าง:

⚫

ลงทะเบียนใบหน้า

เลือกใบหน้าในโหมดการยืนยันเพื่อเข้าสู่ หน้าการลงทะเบียนใบหน้า

ผูใ้ ช้ตอ้ งหันหน้าเข้าหากล้องเพื่อให้ท้ งั ใบหน้ามองเห็นได้บนหน้าจอของอุปกรณ์และสามารถ

มองเห็นคุณสมบัติที่สาคัญทั้งหมดของใบหน้าได้ จากนั้นอยูน่ ิ่ง ๆ สักพักระหว่างการลงทะเบียนใบหน้า อินเทอร์เฟซการลงทะเบียนมีดงั นี้:

⚫

หน้า

ลงทะเบียนรหัสผ่าน

MB10-VL

คู่มือการใช้ งาน

เลือกรหัสผ่านในหน้าโหมดการตรวจสอบเพื่อเข้าสู่ หน้าการลงทะเบียนรหัสผ่าน ป้ อนรหัสผ่านแล้วป้อนใหม่ เลือก M / OK หากรหัสผ่านที่ป้อนสองรหัสเหมือนกันระบบ
จะกลับไปที่อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ใหม่

Note: รหัสผ่านอาจประกอบด้วยหนึ่งถึงแปดหลักตามค่าเริ่ มต้น

⚫

ลงทะเบียนรู ปถ่ายของผูใ้ ช้

เมื่อผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนด้วยภาพถ่ายผ่านการรับรองความถูกต้องภาพถ่ายที่ลงทะเบียนจะแสดงขึ้น
เลือก User Photo เลือก M / OK เพื่อถ่ายภาพ จากนั้นเลือก ESC เพื่อออกและกลับไปที่อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ใหม่
Note: ขณะลงทะเบียนใบหน้าระบบจะจับภาพโดยอัตโนมัติเป็ นรู ปถ่ายของผูใ้ ช้ หากคุณไม่ตอ้ งการลงทะเบียนภาพถ่ายของผูใ้ ช้ระบบจะตั้งค่าภาพที่ถ่ายเป็ นภาพถ่าย
เริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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ค้นหาผูใ้ ช้
เลือกตัวเลือก All Users ใน User Mgt จากนั้นป้อนคียเ์ วิร์ดเรี ยกข้อมูลในแถบค้นหาของรายชื่อผูใ้ ช้ (คียเ์ วิร์ดอาจเป็ น ID นามสกุลหรื อชื่อเต็ม) ระบบจะค้นหาผูใ้ ช้ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ป้อน.

แก้ไขผูใ้ ช้
เลือกผูใ้ ช้จากรายการและเลือกแก้ไขเพื่อเข้าสู่ แก้ไขอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้:

Note: การดาเนิ นการแก้ไขผูใ้ ช้จะเหมือนกับการเพิ่มผูใ้ ช้ยกเว้นว่าจะไม่สามารถแก้ไข ID ผูใ้ ช้ได้เมื่อแก้ไขรายละเอียดของผูใ้ ช้

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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การลบผูใ้ ช้
เลือกผูใ้ ช้จากรายการและเลือกลบเพื่อเข้าสู่ อินเทอร์ เฟซ เลือกข้อมูลผูใ้ ช้ที่จะลบแล้วคลิก M / OK

Note:
หากคุณเลือกลบผูใ้ ช้ขอ้ มูลทั้งหมดของผูใ้ ช้จะถูกลบ เฉพาะข้อมูลลายนิ้วมือเท่านั้นที่จะถูกลบหากเลือก Delete Fingerprint Only เฉพาะข้อมูลใบหน้าเท่านั้นที่จะถูกลบ
ออกหากเลือกลบใบหน้าเท่านั้น และเฉพาะรหัสผ่านเท่านั้นที่จะถูกลบออกหากเลือกลบรหัสผ่านเท่านั้น

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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4

บทบาทของผูใ้ ช้

หากคุณต้องการกาหนดสิ ทธิ์เฉพาะใด ๆ ให้กบั ผูใ้ ช้บางรายคุณสามารถแก้ไข "บทบาทที่กาหนดโดยผูใ้ ช้" ภายใต้เมนูบทบาทของผูใ้ ช้.
คุณสามารถกาหนดขอบเขตสิ ทธิ์ของบทบาทที่กาหนดเอง (สู งสุ ด 3 บทบาท) และผูล้ งทะเบียน
เลือกบทบาทผูใ้ ช้บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก.

เลือกรายการเพื่อกาหนดบทบาทที่กาหนด เลือกตัวเลือกเปิ ดใช้งานบทบาทที่กาหนดเพื่อเปิ ดใช้งานบทบาทที่กาหนดนี้ เลือกชื่อและป้อนชื่อของบทบาท

หน้า
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คู่มือการใช้ งาน

เลือกกาหนดบทบาทผูใ้ ช้เพื่อกาหนดสิ ทธิ์ให้กบั บทบาท คลิก ESC เพื่อบันทึกและส่ งคืนหลังจากการมอบหมายสิ ทธิ์เสร็ จสมบูรณ์.

Note: คุณต้องเลือกคุณสมบัติในเมนูยอ่ ย หากอุปกรณ์เปิ ดใช้งานบทบาทคุณสามารถกาหนดบทบาทที่คุณกาหนดให้กบั ผูใ้ ช้ได้โดยเลือก User Mgt > ผูใ้ ช้ใหม่> บทบาท
ของผูใ้ ช้

หากไม่มีการลงทะเบียนผูด้ ูแลระบบขั้นสู งอุปกรณ์จะแจ้งว่า "โปรดลงทะเบียนผูใ้ ช้ข้นั สู งก่อน!" หลังจากเลือกแถบเปิ ดใช้งาน

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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5

การตั้งค่าการสื่ อสาร

เลือก COMM บนเมนูหลักเพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าการสื่ อสารและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื อข่ายการเชื่อมต่อพีซี WIFI และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

การตั้งค่าเครื อข่าย
เมื่ออุปกรณ์ ต้องการสื่ อสารกับพีซีผ่านอีเธอร์ เน็ตคุณต้ องกาหนดการตั้งค่ าเครื อข่ ายและตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าอุปกรณ์ และพีซีเชื่ อมต่ อกับส่ วนเครื อข่ ายเดียวกัน
เลือก Ethernet บน Comm อินเทอร์ เฟซการตั้งค่ า.

Item

หน้า

Descriptions

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

IP Address

ค่าเริ่ มต้นจากโรงงานคือ 192.168.1.201 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครื อข่ายจริ ง

Subnet Mask

ค่าเริ่ มต้นจากโรงงานคือ 255.255.255.0 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครื อข่ายจริ ง

DNS

ที่อยูเ่ ริ่ มต้นจากโรงงานคือ 0.0.0.0 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์เครื อข่ายจริ ง

TCP COMM. Port

ค่าเริ่ มต้นจากโรงงานคือ 4370 โปรดตั้งค่าตามสถานการณ์จริ งของเครื อข่าย

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol ช่วยในการจัดสรรที่อยู่ IP แบบไดนามิกสาหรับไคลเอ็นต์ผ่านเซิร์ฟเวอร์

แสดงในแถบสถานะ

เพื่อตั้งค่าว่าจะแสดงไอคอนเครื อข่ายบนแถบสถานะหรื อไม่

การเชื่อมต่อพีซี
เพื่อปรับปรุ งความปลอดภัยของข้อมูลโปรดตั้งค่า Comm Key สาหรับการสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์และพีซี
ต้องป้อนรหัสผ่านการเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กบั ซอฟต์แวร์พีซีได้หากตั้งค่า Comm Key ไว้
เลือก PC Connection บน Comm. อินเทอร์ เฟซการตั้งค่าเพื่อตั้งค่า Comm Key

Item

Descriptions

คีย ์ Comm

รหัสผ่านเริ่ มต้นคือ 0 ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง Comm Key อาจมี 1-6 หลัก

ID อุปกรณ์

เป็ นหมายเลขประจาตัวของอุปกรณ์ซ่ ึงอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 254 หากวิธีการสื่ อสารคือ RS232 / RS485 คุณต้องป้อน ID อุปกรณ์น้ ีใน
อินเทอร์ เฟซการสื่ อสารของซอฟต์แวร์

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
ตัวเลือกการตั้งค่า Cloud Server ช่วยในการตั้งค่าการกาหนดค่าต่างๆที่ใช้สาหรับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ADMS
เลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์คลาวด์บน Comm อินเทอร์เฟซการตั้งค่า

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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Item
เปิ ดใช้งานชื่อโดเมน

Description

ที่อยูเ่ ซิฟเวอร์

เมื่อเปิ ดใช้งานโหมดชื่อโดเมน“ http: // ... ” จะถูกใช้เช่น http://www.XYZ.com ในขณะที่“ XYZ” หมายถึง
ชื่อโดเมน

ที่อยูเ่ ซิฟเวอร์

ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ ADMS

พอร์ตเซิร์ฟเวอร์

พอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ ADMS ใช้

ปิ ดการใช้งานชื่อโดเมน

เปิ ดใช้งานพร็ อกซี เซิร์ฟเวอร์

เมื่อเปิ ดใช้งานพร็ อกซีคุณต้องตั้งค่าที่อยู่ IP และหมายเลขพอร์ตของพร็ อกซีเซิร์ฟเวอร์

HTTPS

เป็ นช่องทาง HTTP ที่มีความปลอดภัยเป็ นเป้าหมาย ขึ้นอยูก่ บั HTTP การเข้ารหัสการส่ งและการพิสูจน์
ตัวตนช่วยให้มนั่ ใจได้ถึงความปลอดภัยของกระบวนการส่ งข้อมูล

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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การตั้งค่าระบบ

6

ช่วยในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์
เลือกระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

วันที่และเวลา
เลือกวันที่และเวลาบนอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ.

คาอธิบาย

Item
วันที่และเวลาด้วยตนเอง

สามารถตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเองและคลิก [M / OK] เพื่อบันทึก

เวลา 24 ชม

อุปกรณ์จะแสดงรู ปแบบเวลา 24 ชัว่ โมงเมื่อเปิ ดใช้งาน

รู ปแบบวันที่

เลือกรู ปแบบวันที่

Note:
เมื่อเรี ยกคืนการตั้งค่าจากโรงงานเวลา (24 ชัว่ โมง) และรู ปแบบวันที่ (YYYY-MM-DD) สามารถคืนค่าเป็ นค่าเริ่ มต้นได้ แต่ไม่สามารถเรี ยกคืนวันที่และเวลาของอุปกรณ์ได้
หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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ตัวอย่างเช่นผูใ้ ช้ต้ งั เวลาของอุปกรณ์ (18:35 ของวันที่ 15 มีนาคม 2019) เป็ น 18:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2020 หลังจากกูค้ ืนการตั้งค่าจากโรงงานแล้วเวลาของอุปกรณ์จะ
ยังคงเป็ น 18:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม , 2020.
การตั้งค่าการเข้าร่ วม
เลือกการเข้าร่ วมบนอินเทอร์เฟซระบบเพื่อแก้ไขกฎการเข้าร่ วมตามต้องการ.

คาอธิบาย

Item
ระยะเวลาการชกซ้ า (ม.)

ภายในเวลาที่กาหนด (หน่วย: นาที) บันทึกการเข้าร่ วมที่ซ้ ากันจะไม่ถูกสงวนไว้ (ค่าอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 999999 นาที)

การแจ้งเตือนบันทึกการเข้าร่ วม

เมื่อพื้นที่จดั เก็บที่เหลือน้อยกว่าค่าที่ต้ งั ไว้อุปกรณ์จะแจ้งเตือนผูใ้ ช้โดยอัตโนมัติถึงข้อมูลการจัดเก็บที่เหลือ สามารถปิ ดใช้
งานหรื อตั้งค่าเป็ นค่าตั้งแต่ 1 ถึง 9999

ข้อมูล ATT เป็ นระยะ

จานวนบันทึกการเข้าร่ วมที่อนุญาตให้ลบได้ในครั้งเดียวเมื่อมีที่เก็บข้อมูลสู งสุ ด สามารถปิ ดใช้งานหรื อตั้งค่าเป็ นค่าตั้งแต่ 1
ถึง 999

หมดเวลารับรองความถูกต้อง

ช่วงเวลาที่ขอ้ ความ "การยืนยันสาเร็ จ" ปรากฏขึ้น

ช่ วงเวลาเปรียบเทียบใบหน้ า

หน้า

กาหนดช่วงเวลาสาหรับการจับคู่แม่แบบใบหน้าตามต้องการ
ค่าที่ใช้ได้: 0 ~ 9 วินาที

คู่มือการใช้ งาน
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พารามิเตอร์ใบหน้า
เลือกตัวเลือกใบหน้าบนอินเทอร์เฟซระบบ

เกณฑ์การจับคู่ที่แนะนา
FRR

Item
1: N ค่าเกณฑ์

ค่าเกณฑ์ 1: 1

เกณฑ์การลงทะเบียนใบหน้า

ใบหน้ามุมลาด

หน้า

FAR
1:N

1:1

สู ง

ต่า

85

80

ปานกลาง

ปานกลาง

82

75

ต่า

สู ง

80

70

คาอธิบาย
ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มา
และเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนทั้งหมดมีค่ามากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้

ค่าที่ถูกต้องอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 100 ยิ่งเกณฑ์สูงอัตราการตัดสิ นผิดก็จะยิ่งต่าลงและอัตราการปฏิเสธก็จะสู งขึ้นและในทางกลับกัน
แนะนาให้ใช้ค่าเริ่ มต้น 75

ภายใต้โหมดการตรวจสอบ 1: 1 การตรวจสอบจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างภาพใบหน้าที่ได้มา
และเทมเพลตใบหน้าที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าที่ต้ งั ไว้

เป็ นความคลาดเคลื่อนของมุม (จากบนลงล่างและในทางกลับกัน) ของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบใบหน้า
หากมุมพิทช์ของใบหน้าเกินค่าที่ต้ งั ไว้อลั กอริ ทึมจะถูกกรองโดยเทอร์มินลั และจะไม่มีการทริ กเกอร์อินเทอร์เฟซการ
ลงทะเบียนหรื อการเปรี ยบเทียบ

คู่มือการใช้ งาน
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มุมการหมุนใบหน้า

คุณภาพของภาพ

ขนาดใบหน้าขั้นต่า
LED Light Trigger มูลค่า
ความไวในการตรวจจับการ
เคลื่อนไหว

การตรวจจับแบบสด

เกณฑ์การตรวจจับแบบสด

ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้
NIR
WDR

โหมดป้องกันการสั่นไหว
อัลกอริ ทึมใบหน้า

เป็ นค่าเผื่อมุมการหมุนของใบหน้าสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบเทมเพลตใบหน้า

หากมุมการหมุนของใบหน้าเกินค่าที่ต้ งั ไว้จะถูกกรองโดยอัลกอริ ทึมนัน่ คือไม่สนใจโดยเทอร์มินลั และจะไม่มีการทริ กเกอร์
อินเทอร์ เฟซการลงทะเบียนและการเปรี ยบเทียบ
เป็ นการกาหนดคุณภาพของภาพสาหรับการลงทะเบียนและเปรี ยบเทียบใบหน้า ค่าที่สูงขึ้นภาพที่ตอ้ งการก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น
ควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟ LED ค่ายิง่ มากไฟ LED จะเปิ ดบ่อยขึ้น
เป็ นการวัดปริ มาณการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของกล้องที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เป็ นไปได้ที่ปลุกเครื่ อง
จากโหมดสแตนด์บายไปยังอินเทอร์เฟซเปรี ยบเทียบ ค่ายิ่งมากระบบก็จะยิ่งมีความอ่อนไหวมากขึ้นเช่นหากตั้งค่าไว้สูงขึ้น
อินเทอร์ เฟซการเปรี ยบเทียบจะถูกเรี ยกใช้งานได้ง่ายและบ่อยมาก
ตรวจพบความพยายามปลอมแปลงโดยระบุว่าแหล่งที่มาของตัวอย่างไบโอเมตริ กซ์เป็ นมนุษย์ที่มีชีวิตหรื อเป็ นตัวแทนปลอม
โดยใช้ภาพแสงที่มองเห็น
ช่วยในการตัดสิ นว่าภาพที่มองเห็นนั้นมาจากร่ างกายที่มีชีวิตหรื อไม่ ยิ่งค่ามากเท่าใดประสิ ทธิภาพการป้ องกันการปลอมแปลง
แสงที่มองเห็นก็จะยิ่งดีข้ นึ เท่านั้น
ใช้การถ่ายภาพสเปกตรัมใกล้อินฟราเรดเพื่อระบุและป้องกันการโจมตีภาพถ่ายและวิดีโอปลอม
ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) ปรับสมดุลแสงและขยายการมองเห็นภาพสาหรับวิดีโอเฝ้าระวังภายใต้ฉากแสงที่มคี วามเปรี ยบต่าง
สู งและปรับปรุ งการระบุวตั ถุภายใต้สภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด
ใช้เมื่อไม่ได้เปิ ด WDR ช่วยลดการกะพริ บเมื่อหน้าจอของอุปกรณ์กะพริ บที่ความถี่เดียวกับแสง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริ ทึมใบหน้าและหยุดการอัปเดตเทมเพลตใบหน้าชัว่ คราว

Note:
การปรับค่าแสงและพารามิเตอร์คุณภาพทีไ่ ม่เหมาะสมอาจส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่บริ การหลังการขายของ บริ ษทั ของเราเท่านั้น

หน้า

โปรดปรับพารามิเตอร์การเปิ ดรับแสงภายใต้

คู่มือการใช้ งาน
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พารามิเตอร์ลายนิ้วมือ
เลือกตัวเลือกลายนิ้วมือบนอินเทอร์ เฟซระบบ

Recommended matching thresholds
FRR

FAR
1:N

1:1

High

Low

45

25

Medium

Medium

35

15

Low

High

25

10

คาอธิบาย

Item
ค่าเกณฑ์ 1: 1

ภายใต้วิธีการยืนยันแบบ 1: 1 การตรวจสอบจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้มาและเทมเพลต
ลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับ ID ผูใ้ ช้ที่ป้อนที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้

1: N ค่าเกณฑ์

ภายใต้วิธีการตรวจสอบ 1: N การตรวจสอบจะทาได้สาเร็ จก็ต่อเมื่อความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลลายนิ้วมือที่ได้มาและเทมเพลต
ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนในอุปกรณ์มากกว่าค่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้

ความไวของเซนเซอร์
FP

เพื่อตั้งค่าความรู ้สึกของการได้มาซึ่งลายนิ้วมือ ขอแนะนาให้ใช้ระดับเริ่ มต้น“ ปานกลาง” ในสภาวะปกติ เมื่อสภาพแวดล้อมแห้งส่ งผลให้
การตรวจจับลายนิ้วมือช้าคุณสามารถตั้งระดับเป็ น "สู ง" เพื่อเพิ่มความรู ้สึก เมื่อสภาพแวดล้อมมีความชื้นทาให้ระบุลายนิ้วมือได้ยากคุณ
สามารถตั้งระดับเป็ น "ต่า" ได้

1: 1 ลองใหม่

ในการยืนยันแบบ 1: 1 ผูใ้ ช้อาจลืมลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้หรื อกดนิ้วไม่ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการป้อน ID ผูใ้ ช้ซ้ าอนุญาตให้ลองอีกครั้ง

เพื่อเลือกว่าจะแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนลายนิ้วมือหรื อการตรวจสอบ มีสี่ทางเลือกให้เลือก:
แสดงสาหรับการลงทะเบียน: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนเท่านั้น
ภาพลายนิ้วมือ

แสดงเพื่อจับคู่: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการตรวจสอบเท่านั้น
แสดงเสมอ: เพื่อแสดงภาพลายนิ้วมือบนหน้าจอระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบ
ไม่ม:ี ไม่แสดงภาพลายนิ้วมือ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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รี เซ็ตเป็ นค่าเริ่ มต้นจากโรงงาน
คืนค่าการตั้งค่าอุปกรณ์กลับเป็ นสถานะโรงงานเช่นการตั้งค่าการสื่ อสารการตั้งค่าระบบ ฯลฯ
(อย่าล้างข้อมูลผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียน)
เลือกตัวเลือกรี เซ็ตบนอินเทอร์เฟซระบบ เลือกตกลงเพื่อรี เซ็ต

อัพเกรด USB
ใส่ ดิสก์ U พร้อมไฟล์อปั เกรดลงในพอร์ต USB ของอุปกรณ์และในอินเทอร์เฟซเริ่ มต้นให้กด [M / OK]> ระบบ> อัปเกรด USB เพื่อดาเนินการอัปเกรดเฟิ ร์มแวร์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์
เลือกตัวเลือกอัพเกรด USB บนอินเทอร์ เฟซระบบ

Note: หากต้องการไฟล์อพั เกรดโปรดติดต่อฝ่ ายสนับสนุนด้านเทคนิคของเรา ปฏิเสธการอัปเกรดเฟิ ร์มแวร์ภายใต้สถานการณ์ปกติ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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7

ปรับแต่งการตั้งค่า

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าอินเทอร์เฟซได้ภายใต้ตวั เลือกนี้
เลือกตัวเลือก Personalize บนอินเทอร์ เฟซเมนูหลัก

การตั้งค่าอินเทอร์ เฟซ
คุณสามารถปรับแต่งรู ปแบบการแสดงผลของอินเทอร์เฟซหลักได้
เลือกตัวเลือก User Interface บนอินเทอร์เฟซ Personalize

Item

หน้า

คาอธิบาย

คู่มือการใช้ งาน
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วอลล์เปเปอร์

เพื่อเลือกวอลเปเปอร์หน้าจอหลักตามความชอบส่ วนบุคคลของคุณ

ภาษา

เพื่อเลือกภาษาของอุปกรณ์

หมดเวลาหน้าจอเมนู

เมื่อไม่มีการทางานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าที่ต้ งั ไว้อุปกรณ์จะกลับไปที่อินเทอร์ เฟซเริ่ มต้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิ ดใช้งาน
ฟังก์ชนั หรื อตั้งค่าระหว่าง 60 ถึง 99999 วินาที

เวลาว่างในการนาเสนอสไลด์

เมื่อไม่มีการทางานบนอุปกรณ์และเวลาเกินค่าที่ต้ งั ไว้สไลด์โชว์จะเริ่ มเล่น สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุณอาจตั้งค่าระหว่าง 3 ถึง 999
วินาที

ช่วงเวลาแสดงสไลด์

หมายถึงช่วงเวลาในการสลับภาพสไลด์โชว์ ฟังก์ชนั นี้สามารถปิ ดใช้งานได้หรื อคุณอาจกาหนดช่วงเวลาระหว่าง 3 ถึง 999 วินาที

เวลาว่างในการนอนหลับ (ม.)

หากเปิ ดใช้งานโหมดสลีปเมื่อไม่มีการทางานอุปกรณ์จะเข้าสู่ โหมดสแตนด์บาย กดปุ่ มหรื อนิ้วใดก็ได้เพื่อกลับสู่ โหมดการทางาน
ปกติ คุณสามารถปิ ดใช้งานฟังก์ชนั นี้หรื อตั้งค่าได้ภายใน 1-999 นาที

รู ปแบบหน้าจอหลัก

เพื่อเลือกรู ปแบบหน้าจอหลักตามความต้องการส่ วนบุคคลของคุณ

การตั้งค่าเสี ยง
เลือกเสี ยงบนอินเทอร์เฟซ Personalize

Item

Description

Voice Prompt

เลือกว่าจะเปิ ดใช้งานเสี ยงเตือนระหว่างการใช้งานหรื อไม่กด [M / OK] เพื่อเปิ ดใช้งาน

Touch Prompt

เลือกว่าจะเปิ ดใช้งานเสี ยงแป้นพิมพ์ขณะกดแป้นพิมพ์หรื อไม่ให้กด [M / OK] เพื่อเปิ ดใช้งาน

ระดับเสี ยง

ปรับระดับเสี ยงของอุปกรณ์ กดปุ่ ม เพื่อเพิม่ ระดับเสี ยงกดปุ่ ม เพื่อลดระดับเสี ยง

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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การตั้งค่าตารางเวลาระฆัง
หลาย บริ ษทั เลือกที่จะใช้กระดิ่งเพื่อแสดงถึงเวลาปฏิบตั ิหน้าที่และเวลานอกหน้าที่ เมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้สาหรับกระดิ่งอุปกรณ์จะเล่นเสี ยงเรี ยกเข้าที่เลือกโดยอัตโนมัติ
จนกว่าระยะเวลาเสี ยงเรี ยกเข้าจะผ่านไป.
เลือกตัวเลือก Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Personalize.

⚫

เพิ่มกระดิ่ง

เลือกตัวเลือก New Bell Schedules บนอินเทอร์เฟซ Bell Schedules กด [M / OK] Bell Status เพื่อเปิ ดใช้งานสถานะกระดิ่ง

คุณสามารถตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเองและกด [M / OK] เพื่อบันทึก
ตั้งค่าการเล่นซ้ าเลือกเสี ยงเรี ยกเข้าและเลือกการหน่วงเวลากระดิ่งภายใน

⚫

แก้ไขกระดิ่ง

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆังให้เลือกรายการระฆังที่จะแก้ไข

หน้า
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เลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขตารางเวลาระฆัง วิธีการแก้ไขก็เหมือนกับการใช้กระดิ่งใหม่
⚫

ลบกระดิ่ง

บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดของตารางเวลาระฆังเลือกรายการระฆังที่จะลบ.

เลือกลบและเลือก [ใช่] เพื่อลบกาหนดการระฆัง.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

คู่มือการใช้ งาน
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ตัวเลือก Punch States
เลือก Punch State Options บนอินเทอร์ เฟซ Personalize

คาอธิบาย

Item
เลือกโหมดสถานะหมัดภายใต้ตวั เลือกเมนูน้ ี ตัวเลือกคือ:

ปิ ด: เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อปิ ดใช้งานฟังก์ชนั ปุ่ มกดสถานะ การตั้งค่าคียส์ ถานะหมัดภายใต้เมนูการแมปคียท์ างลัดจะไม่ถูกต้อง
โหมดแมนนวล: เลือกเพื่อสลับปุ่ มสถานะหมัดด้วยตนเองและปุ่ มสถานะหมัดจะหายไปหลังจากหมดเวลาสถานะหมัด
โหมด Punch State

โหมดอัตโนมัติ: เพื่อให้โหมดนี้ทางานได้อย่างถูกต้องจาเป็ นต้องตั้งค่าเวลาในการสลับของคียส์ ถานะหมัดในการแมปคีย ์
ทางลัด หลังจากนั้นสถานะการชกจะถูกดึงโดยอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามเวลาการเปลี่ยนในการแมปคียล์ ดั
โหมด Manal และ Auto: ในโหมดนี้อินเทอร์ เฟซหลักจะแสดงปุ่ มสถานะหมัดสลับอัตโนมัติในขณะเดียวกันก็รองรับการ
สลับปุ่ มสถานะหมัดด้วยตนเอง
หลังจากหมดเวลาปุ่ มสถานะหมัดสลับแบบแมนนวลจะกลายเป็ นปุ่ มสถานะหมัดสลับ
อัตโนมัติ
โหมดคงที่ดว้ ยตนเอง: ในโหมดนี้ปุ่มสถานะหมัดจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนด้วยตนเองในครั้งต่อไป
โหมดคงที่: แสดงเฉพาะคียส์ ถานะหมัดคงที่และไม่สามารถเปลี่ยนได้

หมดเวลาของ Punch State

เป็ นเวลาที่แสดงสถานะการชก ค่าอยูใ่ นช่วง 5 ~ 999 วินาที.

เลือกว่าจะต้องเลือกสถานะการเข้าร่ วมหลังจากการตรวจสอบหรื อไม่
ต้องระบุสถานะการชก

เปิ ด: ต้องเลือกสถานะการเข้าร่ วมหลังจากการตรวจสอบ
ปิ ด: ไม่จาเป็ นต้องเลือกสถานะการเข้าร่ วมหลังจากการตรวจสอบ

การแมปปุ่ มทางลัด
ปุ่ มทางลัดสามารถกาหนดเป็ นปุ่ มสถานะหมัดหรื อปุ่ มฟังก์ชนั่ เมนูเมื่ออุปกรณ์อยูบ่ นอินเทอร์เฟซหลักการกดปุ่ มทางลัดชุดจะแสดงสถานะการเข้าร่ วมหรื อเข้าสู่
อินเทอร์ เฟซการทางานของเมนู.
หน้า

MB10-VL

คู่มือการใช้ งาน

เลือกตัวเลือก Shortcut Key Mappings บนอินเทอร์ เฟซ Personalize

เพื่อตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ:
เลือกปุ่ มทางลัดใดก็ได้แล้วเลือก Punch State Options ใน Function เพื่อตั้งเวลาสลับอัตโนมัติ
สวิตช์อตั โนมัติ: มีการกาหนดช่วงเวลาที่แตกต่างกันสาหรับตัวเลือก Punch State ที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่ต้ งั ไว้อุปกรณ์จะเปลี่ยนสถานะการเข้างานโดยอัตโนมัติ.
Note:
เมื่อตั้งค่าคียล์ ดั เป็ น Punch State Key แต่โหมด OFF ถูกเลือกในโหมด Punch State (Personalize> Punch State Options> Punch State Mode> Select OFF) จากนั้นจะไม่เปิ ด
ใช้งานปุ่ มทางลัด.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL
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การจัดการข้อมูล

ช่วยในการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์
เลือก Data Mgt. ตัวเลือกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

ลบข้อมูล
เลือกตัวเลือก Delete Data บน Data Mgt อินเตอร์เฟซ.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

Item

Description

ลบข้อมูลการเข้าร่ วม

เพื่อลบข้อมูลการเข้าร่ วมทั้งหมดในอุปกรณ์

ลบข้อมูลทั้งหมด

เพื่อลบข้อมูลและบันทึกการเข้าถึงของผูใ้ ช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ลบบทบาทผูด้ ูแลระบบ

เพื่อลบสิ ทธิ์ของผูด้ ูแลระบบ

ลบภาพพื้นหลัง

เพื่อลบภาพพื้นหลังทั้งหมดในอุปกรณ์

ลบโปรแกรมรักษาหน้าจอ

เพื่อลบโปรแกรมรักษาหน้าจอในอุปกรณ์

Note: เมื่อลบบันทึกการเข้าถึงภาพถ่ายการเข้าร่ วมหรื อรู ปภาพที่อยูใ่ นบัญชีดาคุณสามารถเลือกลบทั้งหมดหรื อลบตามช่วงเวลา การเลือกลบตามช่วงเวลาคุณต้องตั้งค่า
ช่วงเวลาเฉพาะเพื่อลบข้อมูลทั้งหมดด้วยช่วงเวลา.

เลือกลบตามช่วงเวลา

หน้า

กาหนดช่วงเวลาและเลือกยืนยัน (ตกลง)

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL
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การจัดการแผนก

การสร้างโครงสร้างองค์กรของ บริ ษทั และการจัดกะแผนกเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการดูขอ้ มูลแผนกของอุปกรณ์ ในตัวเลือกเมนูน้ ีคุณสามารถเพิ่มแก้ไขหรื อลบแผนกได้
เลือกแผนกบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

เพิ่มแผนก
1. เลือก Add Dept. และกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

หน้า

MB10-VL

คู่มือการใช้ งาน

เลือก Dept. Name และป้อนชื่อแผนกโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูล T9

เลือกแผนกผลัดเปลี่ยนของแผนก

Note:
1.

อุปกรณ์จะกาหนดหมายเลขให้กบั แผนกโดยอัตโนมัติโดยเริ่ มตั้งแต่ 1 เป็ นต้นไป

2.

แผนกกะ: เลือกการเข้ าร่ วมกะที่ใช้ โดยผู้ใช้ ท้งั หมดของแผนก สามารถตั้งกะได้ ในชุด Shift> การตั้งค่ ากะโดยตั้งค่ ากะได้สูงสุ ด 24 กะโดยค่ าเริ่มต้ น อ้างถึงส่ วนชุด
กะ

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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แก้ไขแผนก
โดยค่ าเริ่มต้ นจะมีแผนกอยู่ 8 แผนก คุณสามารถแก้ไขชื่ อแผนกและกะแผนกได้ แต่ ไม่ สามารถลบได้ นอกจากแผนกเริ่มต้ น 8 แผนกแล้วยังสามารถแก้ไขและลบแผนก
เพิ่มเติมได้ อีกด้ วย

เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

เลือกแผนกที่จะแก้ไขและกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

แก้ไข Dept. Name and Dept. Shifting แล้วกด [M / OK] เพื่อบันทึก
การแก้ไขของแผนกเหมือนกับของ Add Dept.
ลบแผนก
ช่วยในการลบแผนกหนึ่งหรื อหลายแผนกตามความจาเป็ น

หน้า

MB10-VL

เลือก Dept. Lists และกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

เลือกแผนกที่จะลบและกด [M / OK] เพื่อเข้าสู่

เลือก Delete และกด [M / OK]
Note: เฉพาะแผนกอื่นที่ไม่ ใช่ แผนกเริ่มต้ น 8 แผนกในเครื่ องเท่ านั้นที่สามารถลบได้

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL
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ชุดกะ

ของการเปลี่ยนแปลงที่จะกาหนดกฎการเข้าร่ วมจานวนที่ใช้และกาหนดเวลาของพนักงาน
เลือกตัวเลือก Shift Set บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

กฎการเข้าร่ วม
สถิติการเข้ าร่ วมทั้งหมดดาเนินการตามกฎการเข้ าร่ วมดังนั้นจึงจาเป็ นต้ องตั้งกฎการเข้ าร่ วมของพนักงานก่อนรวมถึงวิธีการคานวณการลาก่อนกาหนดและประเภทการ
จัดตารางเวลา เมื่อตั้งกฎการเข้ าร่ วมแล้วไม่ แนะนาให้ แก้ไขบ่ อยครั้งเนื่องจากอาจส่ งผลต่ อผลการคานวณการเข้ าร่ วมและอาจทาให้ เกิดความสั บสนในการกาหนดเวลาหาก
มีการแก้ไขในช่ วงกลางเดือน
Select Attendance Rule on the Shift Set interface.

Item

หน้า

คาอธิบาย

คู่มือการใช้ งาน
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นับการปฏิบตั ิหน้าที่ล่าช้า

กาหนดเวลาที่ควรเริ่ มต้นการคานวณเวลาแฝงสาหรับพนักงาน หากปิ ดใช้งานการคานวณเวลาแฝงจะเริ่ มต้นด้วยเวลาเริ่ ม
ทางาน

นับการลาออกจากการปฏิบตั ิหน้าที่

กาหนดเวลาก่อนที่การคานวณการลาก่อนกาหนดสาหรับพนักงานควรเริ่ มต้น
ชัว่ โมงการทางาน

ประเภทกาหนดการ

อุปกรณ์รองรับทั้งแผนกและการตั้งเวลาตามส่ วนบุคคล

ค่าเริ่ มต้น Shift

หาก บริ ษทั ใช้ตารางเวลาเดียวจะต้องกาหนดเพียงแผนกเดียวและแนะนาให้จดั ตารางตามแผนก

กกท. ปฏิบตั ิหน้าที่

หากแผนกมีตารางเวลาตามลาดับขอแนะนาให้จดั กาหนดการตามแผนก

อาทิตย์ปฏิบตั ิหน้าที่

หากพนักงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันขอแนะนาให้จดั กาหนดการตามแต่ละบุคคล

การตั้งค่ากะ
เลือก Shift Setting บนอินเทอร์ เฟซ Shift set

เลือก Shift ในรายการแล้วกด [M / OK]

ใช้วิธีการป้อนข้อมูล T9 เพื่อป้อน "Shift Name" และกาหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดที่ตอ้ งการ

หน้า

หากปิ ดใช้งานจะคานวณเมื่อสิ้ นสุ ด

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

Note: อุปกรณ์รองรับการกะได้สูงสุ ด 24 กะรวมถึงกะเริ่ มต้นสองกะ (Shift 1 และ Shift 2) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถแก้ไขได้และกะเดียวจะมีช่วงเวลาสู งสุ ดสาม
ช่วง
กาหนดการ
ควรกาหนดกะตามสภาพที่แท้จริ งของ บริ ษทั หากไม่มีการตั้งค่ากะระบบจะคานวณการเข้าร่ วมตามการกะเริ่ มต้นที่ต้ งั ไว้ในกฎการเข้าร่ วม
เลือกกาหนดเวลาบนอินเทอร์ เฟซ Shift Set

หน้า
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⚫

การจัดตารางตามแผนก

เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Dept. Shifting เพื่อกาหนดเวลากะสาหรับแผนก

เมื่อมีการเลือกกะสาหรับแผนกหนึ่งกะจะถูกนาไปใช้กบั สมาชิกทุกคนของแผนก.
⚫

การตั้งเวลาตามแต่ละบุคคล

เลือก Shift Set> Attendance Rule> Schedule Type> Personal Shift เพื่อกาหนดเวลากะสาหรับแต่ละบุคคล
1.

เพิ่มกาหนดการ
กด [M / OK] เพื่อเข้าสู่ อินเทอร์เฟซกาหนดการและเลือกเพิ่ม Personal Shift

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

3) กด [ESC] เพื่อออกและบันทึก

หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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2.

แก้ไขกาหนดการ

ป้อนรายการกะส่ วนบุคคลเพื่อแก้ไขเมื่อจาเป็ นต้ องปรับตารางเวลาของพนักงานแต่ ละคน
เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์ เฟซ Personal Shift

เลือกผูใ้ ช้ตามกาหนดเวลาและกด [M / OK]

เลือกแก้ไขกด [M / OK] เพื่อป้อนและแก้ไข "Shift Name" ของผูใ้ ช้

Note: ไม่สามารถแก้ไข User ID ได้ การดาเนินการอื่น ๆ จะเหมือนกับการดาเนินการเพื่อเพิ่มกะ

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

3.

ลบกะ

ไปที่ Personal Shift Lists เพื่อลบตารางเวลาของพนักงานที่ไม่จาเป็ นอีกต่อไป
เลือก Personal Shift Lists บนอินเทอร์ เฟซ Personal Shift

เลือกผูใ้ ช้ตามกาหนดเวลาและกด [M / OK]

เลือก Delete กด [M / OK] และเลือก“ OK” เพื่อลบ Shift สาเร็ จ

11

รายงาน

รายการเมนูน้ ีช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานสถิติเกี่ยวกับการเข้าร่ วมหรื อรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมลงในแฟลชไดรฟ์ USB หรื อการ์ด SD คุณยังสามารถ
อัปโหลดรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมพร้อมกะที่กาหนดและตารางเวลาของพนักงานได้ อุปกรณ์ให้ความสาคัญกับกาหนดการในรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วม
หน้า

คู่มือการใช้ งาน
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เลือกรายงานบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

Note: ขั้นแรกให้เสี ยบแฟลชไดรฟ์ USB เข้าในช่องเสี ยบ USB ของเครื่ องจากนั้นเข้าสู่ เมนูหลักเพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
11.1 ดาวน์โหลด Att. รายงาน
เลือกดาวน์โหลด Att. รายงานและกด [M / OK]

หน้า

MB10-VL

คู่มือการใช้ งาน

ตั้งเวลาปฏิบตั ิหน้าที่แล้วกด [M / OK]

ตั้งเวลาปิ ดการทางานและกด [M / OK]

เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลสาเร็ จกด [M / OK] เพื่อนาดิสก์ USB หรื อการ์ด SD ออก SSRTemplateS.xls ถูกจัดเก็บไว้ในดิสก์ USB หรื อการ์ด SD ข้อมูลกาหนดการรายงานสถิติ
การเข้าร่ วมรายงานบันทึกการเข้าร่ วมรายงานสถิติขอ้ ยกเว้นและรายงานบัตรสามารถดูได้บนพีซี รายงานต่อไปนี้แสดงข้อมูลก่อนหน้านี้:
เพื่อให้รายงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นรายงานที่มบี นั ทึกการเข้างานสองวันของพนักงานสี่ คนจะถูกจัดให้เป็ นตัวอย่าง

หน้า

MB10-VL

คู่มือการใช้ งาน

❖

รายงานข้อมูลกาหนดการ: รายงานช่วยให้คุณสามารถดูบนั ทึกกาหนดการของพนักงานทุกคน.

❖

รายงานสถิติการเข้าร่ วม: รายงานช่วยให้คณ
ุ สามารถสื บค้นการเข้าร่ วมของแต่ละคนในช่วงเวลาที่กาหนด สามารถคานวณเงินเดือนได้โดยตรงจากรายงานนี้

Note: หน่วยชัว่ โมงการทางานและชัว่ โมงทางานล่วงเวลาในรายงานสถิติการเข้าร่ วมคือ HH: MM ตัวอย่างเช่น 17:50 ระบุว่าเวลาปฏิบตั ิหน้าที่คือ 17 ชัว่ โมง 50 นาที
❖

รายงานบันทึกการเข้าร่ วม: รายงานจะแสดงรายการบันทึกการเข้างานประจาวันของพนักงานทุกคนภายในระยะเวลาที่กาหนด

❖

รายงานสถิติขอ้ ยกเว้น: รายงานจะแสดงข้อยกเว้นการเข้างานของพนักงานทุกคนภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้แผนกการเข้าร่ วมจัดการกับข้อยกเว้น และยืนยัน
กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้างานของพวกเขา

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

❖

รายงานการ์ด: รายงานสามารถใช้แทนการ์ ดนาฬิกาและสามารถส่ งไปยังพนักงานแต่ละคนเพื่อยืนยัน

ดาวน์โหลด Att. รายงานการตั้งค่า
หากการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนหรื อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลไม่ได้รับการแก้ไขขอแนะนาให้ดาวน์โหลดรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมและกาหนดกะและ
กาหนดการสาหรับพนักงานในรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วม.
เลือกดาวน์โหลด Att. ตั้งค่ารายงานแล้วกด [M / OK]

เปิ ดการตั้งค่า "AttSettingE.xls" ในดิสก์ USB หรื อการ์ด SD บนเครื่ องพีซี ตั้งค่า Shift ในรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วม การเปลี่ยนแปลงที่กาหนดไว้บนเครื่ องเข้าร่ วมจะ
ปรากฏขึ้น (สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่การตั้งค่ากะคุณสามารถแก้ไข 24 กะและเพิ่มกะได้อีกหลังจากปรับเปลี่ยนกะจะมีผลเหนือเครื่ องเข้าร่ วม.

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

ป้อนเวลาปฏิบตั ิหน้าที่และเวลานอกหน้าทีใ่ นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องโดยที่เขตเวลาแรกจะ
เป็ นเวลาปฏิบตั ิหน้าที่หรื อนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ของเวลา ของการตั้งค่ากะและเขต
เวลาทีส่ องจะเป็ นเขตเวลาปฏิบตั หิ น้าที่หรื อ นอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
สาหรับรู ปแบบเวลากาหนดการที่ถูกต้องโปรดดูที่

"รู ปแบบเวลาที่ถกู ต้องที่ใช้ใน

รายงานการตั้งค่าคืออะไร" ใน "คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเข้าร่ วมการประชุมด้วย
ตนเอง"

ตั้งค่ ารายงานการตั้งเวลา
ป้อน ID, ชื่อและแผนกตามลาดับทางด้านซ้ายของรายงานการตั้งค่ากาหนดการ กาหนดกะสาหรับพนักงานทางด้านขวาของรายงานการตั้งค่ากาหนดการโดยที่กะ 1–24
เป็ นกะเพื่อตั้งค่ารายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วม Shift 25 คือการลาและ Shift 26 คือการออก

Notes:
1.

การเปลี่ยนแปลงเพียง 31 วันสามารถจัดเรี ยงในรายงานการตั้งค่ากาหนดการเดียว ตัวอย่างเช่นหากวันที่จดั กาหนดการคือ 2020-1-1 รายงานการตั้งค่ากาหนดการจะ
มีกาหนดการ 31 วันหลังจาก 2020-1-1 นัน่ คือกาหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-1 ถึง 2020-1-31 หากวันที่จดั กาหนดการคือ 2020-1-6 รายงานการตั้งกาหนดการจะมี
กาหนดการ 31 วันหลังจาก 2020-1-6 นั่นคือกาหนดเวลาตั้งแต่ 2020-1-6 ถึง 2020-2-5.

2.

หากไม่มีการตั้งค่ารายงานการตั้งตารางเวลาพนักงานทุกคนจะใช้รายงาน 1 ตามค่าเริ่ มต้นตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์.

อัปโหลด Att. รายงานการตั้งค่า
หลังจากตั้งค่าตารางการตั้งค่าการเข้าร่ วมแล้วให้บนั ทึก“ Setting Report.xls” ลงในแฟลชไดรฟ์ USB และใส่แฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปในช่อง USB ของอุปกรณ์อีกครั้ง
เลือกอัพโหลดไฟล์แนบ การตั้งค่ารายงานบนอินเทอร์เฟซรายงานแล้วกด [M / OK]

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

หลังจากอัปโหลดแล้วให้ถอดดิสก์ USB หรื อการ์ด SD ในขณะนี้ขอ้ มูลพนักงานกะและแผนกในรายงานการตั้งค่าสามารถดูได้ตามลาดับโดยผูใ้ ช้การจัดการหมายเลขกะ
และแผนกที่มีอยูใ่ นอุปกรณ์ หรื อข้อมูลข้างต้นและข้อมูลการตั้งเวลาสามารถดูได้ในรายงานการดาวน์โหลดมาตรฐาน
Note: หากรู ปแบบเวลากาหนดการไม่ถูกต้องให้อปั โหลดรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมอีกครั้งหลังจากแก้ไข.

การตั้งค่า
ตั้งค่าว่าจะซิงโครไนซ์รายงานการ์ดและแยกแยะ ID อุปกรณ์เมื่อดาวน์โหลดรายงานการเข้าร่ วม.
เลือกการตั้งค่าบนอินเทอร์เฟซรายงานแล้วกด [M / OK]
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การควบคุมการเข้าถึง

เลือก Access Control บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก
หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

ตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง
เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ของล็อคควบคุมของเทอร์มินลั และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เลือก Access Control Options บนอินเทอร์ เฟซ Access Control

Item
ความล่าช้าในการล็อคประตู

หน้า

Description
ระยะเวลาที่อุปกรณ์ควบคุมล็อคไฟฟ้าที่จะปลดล็อค ค่าที่ถูกต้อง: 1 ~ 10 วินาที (0 วินาทีหมายถึงการปิ ดใช้งานฟังก์ชนั )

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

ความล่าช้าของเซ็นเซอร์
ประตู

หากประตูไม่ได้ปิดและล็อคหลังจากเปิ ดเป็ นระยะเวลาหนึ่ง (Door Sensor Delay) สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ค่าที่ถูกต้องของ Door
Sensor Delay อยูใ่ นช่วง 1 ถึง 255 วินาที

ประเภทเซ็นเซอร์ประตู

เซ็นเซอร์ประตูมีสามประเภท: ไม่มี, เปิ ดปกติและปิ ดปกติ

สัญญาณเตือนประตูล่าช้า

ไม่มหี มายความว่าเซ็นเซอร์ประตูไม่ได้ใช้งาน Normal Open หมายถึงประตูจะเปิ ดตลอดเวลาเมื่อขับเคลื่อน และ Normal Closed
หมายถึงประตูจะปิ ดตลอดเวลาเมื่อเปิ ดเครื่ อง

ปลุกลาโพง

เมื่อสถานะของเซ็นเซอร์ประตูไม่สอดคล้องกับประเภทของเซ็นเซอร์ประตูสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เวลานี้
คือ Door Alarm Delay (ค่าอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 999 วินาที)

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

ตัวจัดการ USB
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อัปโหลดหรื อดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ดิสก์ USB
ก่อนที่จะอัปโหลด / ดาวน์โหลดข้อมูลจาก / ไปยังดิสก์ USB ให้ใส่ ดิสก์ USB ลงในช่องเสี ยบ USB ก่อน
เลือกตัวจัดการ USB บนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก.

ดาวน์โหลด USB
เลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์ เฟซตัวจัดการ USB.

Item

Description

ข้อมูลการเข้าร่ วม

นาเข้าข้อมูลการเข้าร่ วมทั้งหมดจากอุปกรณ์ไปยังดิสก์ USB

ข้อมูลผูใ้ ช้

นาเข้าข้อมูลผูใ้ ช้ลายนิ้วมือและภาพใบหน้าจากอุปกรณ์ไปยังดิสก์ USB

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

อัปโหลด USB
เลือกอัปโหลดบนอินเทอร์ เฟซตัวจัดการ USB

Item

Description

โปรแกรมรักษาหน้าจอ

ในการอัปโหลดโปรแกรมรักษาหน้าจอทั้งหมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [อัปโหลดรู ปภาพที่เลือก] หรื อ
[อัปโหลดรู ปภาพทั้งหมด] รู ปภาพจะแสดงเป็ นสกรี นเซฟเวอร์บนอินเทอร์ เฟซหลักของอุปกรณ์หลังจากอัปโหลด

วอลล์เปเปอร์

ในการอัปโหลดภาพพื้นหลังทั้งหมดจากดิสก์ USB ไปยังอุปกรณ์ คุณสามารถเลือก [อัปโหลดรู ปภาพที่เลือก] หรื อ [อัปโหลดรู ปภาพ
ทั้งหมด] ภาพจะแสดงเป็ นภาพพื้นหลังหลังจากอัปโหลด

ข้อมูลผูใ้ ช้

อัปโหลดข้อความทีจ่ ดั เก็บในดิสก์ USB ไปยังเทอร์มินลั

ดาวน์โหลดตัวเลือก
เลือกตัวเลือกดาวน์โหลดบนอินเทอร์เฟซตัวจัดการ USB

คลิก [M / OK] เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดใช้งานตัวเลือก [เข้ารหัสข้อมูลการเข้าร่ วม] และ [ลบข้อมูล ATT]
ด้วยการเปิ ดใช้งานข้อมูลการเข้ารหัสข้อมูลผูเ้ ข้าร่ วมจะดาวน์โหลดข้อมูลด้วยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยที่ดีข้ นึ
ลบข้อมูล ATT จะลบข้อมูลการเข้าร่ วมทั้งหมด
14

การค้นหาผูเ้ ข้าร่ วม

เมื่อยืนยันตัวตนของผูใ้ ช้แล้วบันทึกจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ฟังก์ชนั นี้ ช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงได้
เลือก Attendance Search บนอินเทอร์ เฟซเมนูหลักและป้อน User ID อินเทอร์เฟซดังแสดงด้านล่าง

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

1) ป้อน ID ผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการค้นหาและเลือกตกลง หากคุณต้องการค้นหา
เรกคอร์ดของผูใ้ ช้ท้ งั หมดให้เลือกตกลงโดยไม่ตอ้ งป้อน ID ผูใ้ ช้ใด ๆ

2) เลือกช่วงเวลาสาหรับบันทึกที่คุณต้องการค้นหา

3) การค้นหาเรกคอร์ดสาเร็ จ เลือกบันทึกเป็ นสี เขียวเพื่อดูรายละเอียด.

4) รู ปด้านล่างแสดงรายละเอียดของบันทึกที่เลือก

15

การทดสอบอัตโนมัติ

การทดสอบอัตโนมัติช่วยให้ระบบทดสอบโดยอัตโนมัติว่าฟังก์ชนั่ ของโมดูลต่างๆทางานได้ตามปกติหรื อไม่รวมถึงการทดสอบ LCD เสี ยงเซ็นเซอร์แป้นพิมพ์และนาฬิกา
เลือกตัวเลือก Autotest บนอินเทอร์ เฟซเมนูหลัก

หน้า

คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

Item

Description

ทดสอบทั้งหมด

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่า LCD, เสี ยง, กล้องและ RTC ทางานได้ตามปกติหรื อไม่

ทดสอบ LCD

เพื่อทดสอบการแสดงผลของหน้าจอ LCD โดยอัตโนมัติโดยแสดงแถบสี ท้ งั หมดรวมทั้งสี ขาวบริ สุทธิ์และสี ดาบริ สุทธิ์ เพื่อตรวจสอบ
ว่าหน้าจอแสดงสี ได้อย่างถูกต้องหรื อไม่.

ทดสอบเสี ยง

เพื่อทดสอบโดยอัตโนมัติว่าไฟล์เสี ยงที่จดั เก็บไว้ในเครื่ องสมบูรณ์หรื อไม่และคุณภาพเสี ยงดี

ทดสอบคียบ์ อร์ด

เทอร์มินลั จะทดสอบว่าทุกปุ่ มบนแป้นพิมพ์ทางานได้ตามปกติหรื อไม่ กดปุ่ มใด ๆ บนอินเทอร์เฟซ [Keyboard Test] เพื่อตรวจสอบว่า
ปุ่ มที่กดนั้นตรงกับปุ่ มที่แสดงบนหน้าจอหรื อไม่ ปุ่ มจะแสดงเป็ นสี เทาเข้มก่อนและเปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงินหลังจากกด กด [ESC] เพื่อออก
จากการทดสอบ

ทดสอบเซ็นเซอร์
ลายนิ้วมือ

เทอร์มินลั จะทดสอบโดยอัตโนมัติว่าเครื่ องเก็บลายนิ้วมือทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่โดยการตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือนั้นชัดเจน
และยอมรับได้หรื อไม่ เมื่อผูใ้ ช้วางนิ้วลงในคาแนะนาแบบใช้นิ้วภาพลายนิ้วมือที่เก็บรวบรวมจะแสดงบนหน้าจอแบบเรี ยลไทม์ กด
[ESC] เพื่อออกจากการทดสอบ

ทดสอบใบหน้า

เพื่อทดสอบว่ากล้องทางานอย่างถูกต้องหรื อไม่ให้ตรวจสอบภาพที่ถ่ายและพิจารณาว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรื อไม่

ทดสอบนาฬิ กา RTC

เพื่อทดสอบ RTC อุปกรณ์จะตรวจสอบว่านาฬิกาทางานได้ตามปกติและแม่นยาหรื อไม่ดว้ ยนาฬิกาจับเวลา แตะหน้าจอเพื่อเริ่ มนับและ
กดอีกครั้งเพื่อหยุดการนับ

16

ข้อมูลระบบ

ด้วยตัวเลือกข้อมูลระบบคุณสามารถดูสถานะการจัดเก็บเวอร์ชนั และข้อมูลเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้
เลือกข้อมูลระบบบนอินเทอร์เฟซเมนูหลัก

หน้า
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Item

คาอธิบาย

ความจุของอุปกรณ์

แสดงที่เก็บข้อมูลผูใ้ ช้ของอุปกรณ์ปัจจุบนั รหัสผ่านที่เก็บลายนิ้วมือและใบหน้าผูด้ ูแลระบบและบันทึกการเข้างาน

ข้อมูลอุปกรณ์

แสดงชื่อของอุปกรณ์หมายเลขประจาเครื่ องที่อยู่
แพลตฟอร์มและเวอร์ชนั MCU

ข้อมูลเฟิ ร์มแวร์

แสดงเวอร์ชนั เฟิ ร์มแวร์และข้อมูลเวอร์ชนั อื่น ๆ ของอุปกรณ์

หน้า

MAC

ข้อมูลรุ่ นของอัลกอริ ทึมใบหน้าข้อมูลรุ่ นอัลกอริ ทึมลายนิ้วมือข้อมูล
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ภาคผนวก
คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Terminal Attendance แบบบริ การตนเอง
1. เทอร์มินลั การเข้าร่ วมแบบบริ การตนเองรองรับการจัดตารางเวลาตามวันเว้นวันหรื อไม่?
A: ไม่
2. บันทึกการตั้งค่าที่ดาวน์โหลดจากอุปกรณ์สามารถแก้ไขบนซอฟต์แวร์ WPS ได้หรื อไม่?
ตอบ: ใช่ บันทึกการตั้งค่าได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 และ WPS Office 2012 Personal
3. ขั้นตอนการคานวณการเข้าร่ วมที่นามาใช้โดยเทอร์มินลั การเข้าร่ วมแบบบริ การตนเองคืออะไร?
A: ขั้นตอนการคานวณการเข้าร่ วม SSR
Start

Obtain the EXCEL
schedule record.

Does the EXCEL
schedule record exist?

NO

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

NO

Obtain information about
the department.

Obtain department
schedules.

Yes
Obtain individual
schedules.

Do individual
schedules exist ?

Yes

NO

[Attendance rules] Obtain
default shifts.

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

Yes
Make attendance
calculations.

End

4. จะคานวณชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาพิเศษได้อย่างไร?
กรณี ต่อไปนี้ถือเป็ นการทางานล่วงเวลาพิเศษ:

หน้า

NO

Do department
schedules exist ?

Yes
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a)

เมื่อมีบนั ทึกกาหนดการของ EXCEL และรายงานการเข้าร่ วมใช้สาหรับการคานวณการเข้าร่ วมจะมีบนั ทึกการเช็คอินและเช็คเอาต์แม้ว่าจะไม่มีกาหนดการ (หรื อจัด
ส่ วนที่เหลือ) สาหรับวันที่ปัจจุบนั .

b)

เมื่อไม่มีบนั ทึกกาหนดการของ EXCEL จะมีบนั ทึกการเช็คอินและเช็คเอาท์แม้ว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์จะไม่ใช่วนั ทาการ

ชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาหมายถึงระยะเวลาที่นบั ตั้งแต่เวลาเช็คอินแรกจนถึงเวลาเช็คเอาต์สุดท้ายในวันปัจจุบนั

5. จะจัดตารางเวลาโดยใช้รายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมได้อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 1: เสี ยบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB หรื อการ์ด SD ลงในพอร์ต SD ของอุปกรณ์และดาวน์โหลด Attendance Setting Report.xls ไปยังแฟลชไดรฟ์ USB
หรื อการ์ด SD
ขั้นตอนที่ 2: เปิ ด Attendance Setting Report.xls บนคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่ากะใน Attendance Setting Report.xls ตามต้องการ
ข้อมูลที่ลอ้ มรอบด้วยสี่ เหลี่ยมสี แดงคือการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ (

และ

หากต้องการเพิ่มกะให้ป้อนเวลา
โดยตรงในช่วง

ถึง

น.

ขั้นตอนที่ 4: จัดตารางเวลาสาหรับพนักงาน

Note: ต้องตั้งวันที่ให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นถ้าวันที่จดั กาหนดการคือ 2012-1-1 รายงานการตั้งค่ากาหนดการจะมีกาหนดการ 31 วันหลังจาก 2012-1-1 นัน่ คือกาหนดการ
ตั้งแต่ 2012-1-1 ถึง 2012-1-31 ถ้าวันที่จดั กาหนดการคือ 2012-1-6 รายงานการตั้งกาหนดการจะมีกาหนดการ 31 วันหลังจาก 2012-1-6 นัน่ คือกาหนดการตั้งแต่ 2012-1-6
ถึง 2012-2-5
ขั้นตอนที่ 5: เสี ยบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB หรื อการ์ด SD ในพอร์ต SD ของอุปกรณ์และอัปโหลด Attendance Setting Report.xls ไปยังอุปกรณ์ จากนั้นสามารถ
ใช้กาหนดการในรายงานการตั้งค่าการเข้าร่ วมได้

.

หน้า
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6. รู ปแบบเวลาที่ถูกต้องที่ใช้ในรายงานการตั้งค่าคืออะไร?
A. รู ปแบบเวลาที่ถูกต้องแสดงในตารางต่อไปนี้
Shift No.

First Time Range
On-duty

Off-duty

1

09:00

18:00

2

09:00

12:00

3

9:5

18:00

Second Time Range
On-duty

Off-duty

13:30

18:00

Overtime Range
Check-in

Check-out

B. รู ปแบบเวลาที่ไม่ถูกต้องมีดงั นี้:
a)

ค่าเวลาอยูน่ อกเหนือช่วงเวลาเช่น 24:00 น.

b)

ค่าเวลาประกอบด้วยตัวอักษรจีนเช่น 9:00 ซึ่งแตกต่างจาก 9:00

c)

ค่าเวลานาหน้าด้วยช่องว่าง ดังแสดงในตารางต่อไปนี้มีช่องว่างด้านหน้า 09:00 ในกะ 1
กะเลขที่.

ช่วงเวลาแรก

ช่วงเวลาที่สอง

On-duty

Off-duty

1

09:00

18:00

2

09:00

12:00

3

9:5

18:00

ช่วงการทางานล่วงเวลา

On-duty

Off-duty

13:30

18:00

Check-in

Check-out

d) ค่าเวลาประกอบด้วยอักขระพิเศษเช่น _9: 00 และ 09: -1 อุปกรณ์จะทาการตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับข้อผิดพลาดสาหรับรู ปแบบอื่น ๆ.
7. เทอร์มินอลการเข้าร่ วมแบบบริ การตนเองรวบรวมเวลาเข้างานที่ถูกต้องตามเวลากะที่ต้ งั ไว้ลว่ งหน้าได้อย่างไร?
A: อุปกรณ์จะรวบรวมเวลาเข้างานตามหลักการต่อไปนี้:
a)

ใช้เวลาที่เร็ วที่สุดสาหรับการเข้าร่ วมตามปกติและเวลาที่ใกล้ที่สุดสาหรับการเข้าร่ วมที่ผิดปกติ

b)

ใช้เวลาเข้าร่ วมปกติหากเวลาเข้าร่ วมปกติและเวลาเข้างานผิดปกติอยูร่ ่ วมกัน

c)

ใช้ค่ามัธยฐานในช่วงเวลาเข้างาน

B: ต่อไปนี้ใช้สี่ตวั อย่างเพื่ออธิบายหลักการก่อนหน้านี้
ตัวอย่างที่ 1: การเข้าร่ วมตามปกติ
ช่วงเวลาการเข้าร่ วม

หน้า

09:00 — 12:00

13:00 — 18:00
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เวลาเข้างานของพนักงาน # 1
ผลลัพธ์ทางสถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการเข้าร่ วม

8:30, 8:35, 11:55,12:01, 12:50, 18:02,19:00
8:30

12:01

12:50

18:02

คาอธิบาย: เวลาเข้ างาน 8:30 และ 8:35 เร็วกว่ าเวลาปฏิบัติหน้ าที่ 9:00 และอยู่ในช่ วงเวลาเข้ างานปกติ ดังนั้นจึงใช้ เวลา 8:30 น. สาหรับเวลาปฏิบัติหน้ าที่ 9:00 ตามหลักการ
ของการใช้ เวลาที่เร็วที่สุดสาหรับการเข้ าร่ วมตามปกติ 18:02 น. และ 19:00 น. ช้ ากว่ าเวลานอกเวลา 18:00 น. ดังนั้นจึงใช้ เวลา 18:02 น. ตามหลักการเดียวกัน.

ตัวอย่างที่ 2: การมาสาย
ช่วงเวลาการเข้าร่ วม

09:00 — 12:00

เวลาเข้างานของพนักงาน # 1
ผลลัพธ์ทางสถิติข้ นึ อยูก่ บั กฎการเข้าร่ วม

13:00 — 18:00
9:01, 9:04, 12:01, 12:50, 18:00

9:01

12:01

12:50

18:00

คาอธิบาย: นายจ้ าง 1 เช็คอินสาหรับการทางานเวลา 9:01 น. และ 9:04 น. และเขา / เธอมาสายตามเวลาปฏิบัติหน้ าที่ที่กาหนดไว้ ล่วงหน้ า ตามหลักการของการกาหนดเวลา
ที่ใกล้ที่สุดสาหรับการเข้ าร่ วมที่ผิดปกติเวลาเช็คอินที่ถูกต้ องคือ 9:01 แทนที่จะเป็ น 9:04 เนื่องจาก 9:01 ใกล้เวลา 09:00 น..

ตัวอย่างที่ 3: การลาก่อนกาหนด
Attendance Time Range

09:00 — 12:00

Attendance time of #1 employee
Statistical result based on attendance
rules

13:00 — 18:00
8:50, 11:40,11:55, 12:50, 18:01

8:50

11:55

12:50

18:01

คาอธิบาย: เวลาเข้ างาน 12:50 ถูกนามาใช้ ตามหลักการของการนาค่ ามัธยฐานมาใช้ ในช่ วงเวลาการเข้ าร่ วม สาหรับช่ วงเวลาเข้ างานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่ วงเวลาเช็ ค
เอาต์ ปกติสาหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (นั่นคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดังนั้นเวลาเข้ างานที่คานวณได้ จะแสดงในตารางก่อนหน้ านี้

หน้า
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ตัวอย่างที่ 4: ไม่มี
กรณี ที่ 1:
Attendance Time Range

09:00 — 12:00

Attendance time of #1 employee
Statistical result based on attendance
rules

13:00 — 18:00
8:50, 12:50, 18:01

8:50

12:50

18:01

คาอธิบาย: เวลาเข้ างาน 12:50 ถูกนามาใช้ ตามหลักการของการนาค่ ามัธยฐานมาใช้ ในช่ วงเวลาการเข้ าร่ วม สาหรับช่ วงเวลาเข้ างานตั้งแต่ 9:00 ถึง 12:00 น. ช่ วงเวลาเช็ ค
เอาต์ ปกติสาหรับเวลานอกเวลา 12:00 น. คือ 12:00 น. - 12:30 น. (นั่นคือ 12:00 + (13: 00 - 12.00 น.) / 2). ดังนั้นเวลาเช็คเอาต์ จึงว่ างเปล่า ช่ วงเวลาเช็คอินปกติสาหรับเวลา
ปฏิบัติหน้ าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. เวลาเข้ างานที่คานวณได้ แสดงไว้ ในตารางก่อนหน้ านี้
กรณี ที่ 2:
Attendance Time Range

09:00 — 12:00

Attendance time of #1 employee
Statistical result based on attendance
rules

13:00 — 18:00
8:50, 11:55, 12:20, 18:01

8:50

12:20

18:01

คาอธิบาย: ใช้ เวลา 12:20 ตามหลักการของการนาค่ ามัธยฐานมาใช้ ในช่ วงเวลาการเข้ างาน ช่ วงเวลาเช็คเอาต์ ปกติสาหรับเวลานอกเวลา 12.00 น. คือ 12.00 - 12.30 น. (นั่น
คือ 12:00 + (13:00 - 12:00) / 2) ดังนั้นเวลาเช็คเอาต์ ของพนักงานคือ 12:20 น. ช่ วงเวลาเช็คอินปกติสาหรับเวลาปฏิบัติหน้ าที่ 13:00 น. คือ 12:30 น. - 13:00 น. ดังนั้นเวลา
เช็คอินของพนักงานจึงว่ างเปล่า เวลาเข้ างานที่คานวณได้ แสดงไว้ ในตารางก่อนหน้ านี้

หน้า
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คาชี้แจงสิ ทธิในความเป็ นส่ วนตัว
เรียนลูกค้ า:
ขอขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ จดจาไบโอเมตริกซ์ แบบไฮบริดซึ่งออกแบบและผลิตโดย ZKTeco ในฐานะผู้ให้ บริการเทคโนโลยีจดจาไบโอเมตริกซ์ ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเรา
กาลังพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็ นส่ วนตัวของแต่ ละประเทศที่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของเรา
เราประกาศว่ า:
1. อุปกรณ์ จดจาลายนิ้วมือพลเรื อนทั้งหมดของเราจับเฉพาะลักษณะเท่ านั้นไม่ ใช่ ภาพลายนิ้วมือและไม่ เกี่ยวข้ องกับการปกป้องความเป็ นส่ วนตัว
2. ไม่ มีลักษณะลายนิ้วมือใด ๆ ที่เราจับได้สามารถนามาใช้ เพื่อสร้ างภาพของลายนิ้วมือดั้งเดิมขึน้ ใหม่ และไม่ เกี่ยวข้ องกับการปกป้องความเป็ นส่ วนตัว
3. ในฐานะผู้ให้ บริการอุปกรณ์ นี้เราจะไม่ รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมสาหรับผลที่อาจเกิดขึน้ จากการใช้ อุปกรณ์ นี้ของคุณ
4. หากคุณต้ องการโต้ แย้ งประเด็นด้ านสิ ทธิมนุษยชนหรื อความเป็ นส่ วนตัวเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ ของเราโปรดติดต่ อตัวแทนจาหน่ ายของคุณโดยตรง
อุปกรณ์ ลายนิ้วมือหรื อเครื่ องมือในการพัฒนาอื่น ๆ ของเราสามารถจับภาพต้ นฉบับของลายนิ้วมือของพลเมืองได้ ในกรณีนี้ถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ์ของคุณหรื อไม่ โปรด
ติดต่ อรัฐบาลของคุณหรื อผู้จัดหาอุปกรณ์ข้นั สุ ดท้ าย ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ เราจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมาย
สุ ดท้ ายนี้เราขอเน้ นยา้ เพิ่มเติมว่ าการจดจาไบโอเมตริกซ์ เป็ นเทคโนโลยีข้นั สู งที่จะถูกนาไปใช้ ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซการธนาคารการประกันภัยการพิจารณาคดีและภาคส่ วน
อื่น ๆ ในอนาคตอย่ างแน่ นอน ทุกๆปี โลกต้ องสู ญเสี ยครั้งใหญ่ เนื่องจากลักษณะของรหัสผ่ านที่ไม่ ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ ไบโอเมตริกซ์ ทาหน้ าที่ปกป้องตัวตนของคุณใน
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสู ง
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คู่มือการใช้ งาน

MB10-VL

การทางานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
"ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม" ของผลิตภัณฑ์หมายถึงช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์น้ ีจะไม่ปล่อยสารพิษหรื อสารอันตรายใด ๆ เมื่อใช้
ตามข้อกาหนดเบื้องต้นในคู่มือนี้
ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ระบุไว้สาหรับผลิตภัณฑ์น้ ีไม่รวมแบตเตอรี่ หรื อส่ วนประกอบอื่น ๆ ที่เสื่ อมสภาพได้ง่ายและต้อง
เปลี่ยนเป็ นระยะ ระยะเวลาการใช้งานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของแบตเตอรี่ คือ 5 ปี

วัตถุอันตรายหรื อเป็ นพิษและปริมาณ
สาร / องค์ประกอบที่เป็ นอันตราย / เป็ นพิษ
Component Name

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

○

○

○

×

○

○

○ บ่งชี้ว่าปริ มาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดต่ากว่าขีด จากัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.
×บ่งชี้ว่าปริ มาณพิษทั้งหมดในวัสดุที่เป็ นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเกินขีด จากัด ที่ระบุไว้ใน SJ / T 11363—2006.
Note: ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์น้ ี 80% ผลิตโดยใช้วสั ดุปลอดสารพิษและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่ วนประกอบที่มีสารพิษหรื อองค์ประกอบที่เป็ นอันตราย
รวมอยูด่ ว้ ยเนื่องจากข้อ จากัด ทางเศรษฐกิจหรื อทางเทคนิคในปัจจุบนั ซึ่งทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่ วนด้วยวัสดุหรื อองค์ประกอบที่ไม่เป็ นพิษได้.
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