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Standalone Face Scan
Easy Express
เครื่อ งสแกนลายนิ้ ว มือ รุ่น CMiF61 รองรับ การตรวจสอบด้ว ยระบบสแกนใบหน้ า ลายนิ้ ว มือ รหัส และบัต ร
แสดงผลการทางานด้วยจอภาพสีคมชัด เหมาะสาหรับควบคุมการเปิ ด-ปิ ดประตู เชื่อมต่อข้อมูลได้ทงั ้ USB Communication
และ TCP/IP อีกทัง้ ยังถ่ายโอนข้อมูลผ่านจากอีกเครื่องไปยังอีกเครื่องได้ดว้ ย USB Flash Drive Download มีระบบป้ องกัน
การเวียนบัตรซ้า

คุณสมบัติเด่น
• รองรับการสแกนด้วยใบหน้า
• ความเร็วสูงและแม่นยาในการตรวจสอบลายนิ้วมือ
• มีโหมดการระบุตวั ตนทัง้ ใบหน้า/ลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร
• รองรับข้อมูลลายนิ้วมือผูใ้ ช้สงู ถึง 300 ใบหน้า, บันทึกเหตุการณ์ 160000 เหตุการณ์
• จอแสดงผลขนาด 2.8 นิ้ว TFT screen
• พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Flash Drive Download , USB Communication

ข้อควรรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้ วมือ

HIP Global Co.,Ltd.

1

คูม
่ อื การใช ้งาน CMiF61

May,2018

การสแกนลายนิ้วมือทีถ่ กู ต้อง;

วางนิ้วบนเซ็นเซอร์ ให้แน่ใจว่าจุดกึง่ กลางนิ้วมืออยูท่ ศ่ี นู ย์กลางของเซ็นเซอร์

การสแกนลายนิ้วมือทีไ่ ม่ถกู ต้อง;

ไม่วางด้วยปลายนิ้ว

ไม่ตะแคงนิ้วมือ

ไม่วางนิ้วมือชิดด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่แตะแค่ขอบล่างเซ็นเซอร์

1. การเข้าสู่เมนู
หลังจากติดตัง้ อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟเครื่องจะติดเองอัต โนมัติ และแสดงหน้ าหลัก (รูปซ้าย) หาก
ต้องการเข้าสูเ่ มนูให้ กดปุ่ม MENU เพือ่ เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก (รูปขวา)

2. การลงทะเบียนผูใ้ ช้
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เพื่อเพิม่ ผู้ใช้ให้มสี ทิ ธิ ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนสาหรับเครื่องนี้ม ี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียน
ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิม่ ข้อมูลได้ทงั ้ ลายนิ้วมือ บัตร และ รหัส
ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (ใบหน้า)
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้”
(b) เลือก “ใหม่”แล้วกดปุ่ม “OK”
(c) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK”
(d) ใส่ช่อื ผูใ้ ช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK”
(e) เลือกลงทะเบียน “ใบหน้า” แล้วกด “ตกลง”
(f) กรุณาวางมองให้บริเวณดวงตาอยูใ่ นกรอบสีเขียว จนสาเร็จ
(g) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพือ่ ลงทะเบียนแบบอื่น หรือ กดปุ่ม ESC เพือ่ จบการลงทะเบียน

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

(g)

(d)

ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (ลายนิ้วมือ)
(h) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้” > เลือก “ใหม่”
(i) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK”
HIP Global Co.,Ltd.
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(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
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ใส่ช่อื ผูใ้ ช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK”
เลือกลงทะเบียน “ลายนิ้วมือ” แล้วกดปุ่ม “OK”
วางนิ้วมือทีเ่ ซ็นเซอร์เพือ่ เก็บลายนิ้วมือ ครัง้ ที่ 1
วางนิ้วมือทีเ่ ซ็นเซอร์เพือ่ เก็บลายนิ้วมือ ครัง้ ที่ 2
วางนิ้วมือทีเ่ ซ็นเซอร์เพือ่ เก็บลายนิ้วมือ ครัง้ ที่ 3
การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพือ่ สารองลายนิ้วมือ หรือ กดปุ่ม ESC เพือ่ จบการลงทะเบียน

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (รหัส)
(p) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้” > เลือก “ใหม่”
(q) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK”
(r) ใส่ช่อื ผูใ้ ช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK”
(s) เลือกลงทะเบียน “รหัส” แล้วกดปุ่ม “OK”
HIP Global Co.,Ltd.
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(t) ใส่รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK
(u) ใส่รหัสยืนยันอีกครัง้ แล้วกดปุ่ม OK
(v) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพือ่ ลงทะเบียนผูใ้ ช้ลาดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพือ่ จบการลงทะเบียน

(p)

(q)

(r)

(t)

(u)

(v)

(s)

ลงทะเบียนผูใ้ ช้ (บัตร)
(w) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้” > เลือก “ใหม่”
(x) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK”
(y) ใส่ช่อื ผูใ้ ช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK”
(z) เลือกลงทะเบียน “บัตร” แล้วกดปุ่ม “OK”
(aa) ทาบบัตรทีเ่ ครือ่ ง
HIP Global Co.,Ltd.
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(bb) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพือ่ ลงทะเบียนผูใ้ ช้ลาดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพือ่ จบการลงทะเบียน

(w)

(x)

(aa)

(bb)

(y)

(z)

3. การกาหนดสิ ทธิ์ ผดู้ แู ลระบบ
เมื่อเครื่องนัน้ ๆ ถูกตัง้ ค่าให้มผี ู้ดูแลแล้ว หากผู้ใช้จะเข้าสู่เมนู เพื่อตัง้ ค่าก็จะไม่สามารถเข้าได้ จะต้ องเป็ นผู้ดูแล
เท่านัน้ ถึงเข้าเพือ่ ไปตัง้ ค่าต่างๆได้ ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(A) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้”
(B) เลือก “แก้ไข”
(C) เลือกผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งการตัง้ ค่าเป็ นผูด้ แู ลระบบ
(D) เลือก “สิทธิ ์” และกาหนดให้เป็ น “ผูด้ แู ล” แล้วกดปุ่ม “OK”
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(A)

(B)
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(C)

(D)

4. ลบข้อมูลผูใ้ ช้
เป็ นการลบข้อมูลผูใ้ ช้ทไ่ี ม่ได้ใช้แล้ว หรือต้องการยกเลิกข้อมูลพนักงานทีไ่ ด้ลาออกไปแล้วออกจากเครือ่ ง
(A) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้”
(B) เลือก “แก้ไข”
(C) เลือกผูใ้ ช้ทต่ี อ้ งการลบ
(D) เลือก “ลบผูใ้ ช้” กดปุ่ม “OK” จะแสดงข้อความ “แน่ใจทีจ่ ะลบ” หากต้องการดาเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ
ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC

(A)

(B)

(C)

(D)

5. การลบบันทึกทัง้ หมด
เป็ นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้ การลบข้อมูลควรมันใจ
่
แล้วว่าได้มกี ารสารองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) ไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(E) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(F) เลือก “อุปกรณ์”
(G) เลือก “ลบบันทึกทัง้ หมด”
(H) ใส่รหัสยืนยัน “8282” แล้วกดปุ่ม “OK”
(I) ข้อความยืนยัน “แน่ใจหรือทีจ่ ะลบ”
(J) กาลังทาการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด รอสักครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ ค่าอุปกรณ์
HIP Global Co.,Ltd.
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(E)

(F)

(I)

(J)
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(G)

(H)

6. การลบข้อมูลทัง้ หมด
เป็ นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า -ออก , ข้อมูลผู้ใช้ ทัง้ หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้ การลบ
ข้อมูลควรมันใจแล้
่
วว่าได้มกี ารสารองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) และข้อมูลผูใ้ ช้ไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(K) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(L) เลือก “อุปกรณ์”
(M) เลือก “ลบบันทึกทัง้ หมด”
(N) ใส่รหัสยืนยัน “8282” แล้วกดปุ่ม “OK”
(O) ข้อความยืนยัน “แน่ใจหรือทีจ่ ะลบ”
(P) กาลังทาการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด รอสักครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ ค่าอุปกรณ์
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(K)

(L)

(O)

(P)

May,2018

(M)

(N)

7. ดาวน์ โหลดข้อมูลผูใ้ ช้ผา่ น Flash Drive
เป็ นการดึงข้อมูลผูใ้ ช้เพือ่ ถ่ายข้อมูลผูใ้ ช้จากเครือ่ งหนึ่งไปยังอีกเครือ่ งหนึ่ง ตามขัน้ ตอนดังนี้
(Q) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้”
(R) เชื่อมต่อ Flash Drive กับเครือ่ ง และเลือก “ดาวน์โหลด”
(S) กาลังดาวน์โหลดข้อมูลผูใ้ ช้
(T) การดาวน์โหลดข้อมูลผูใ้ ช้สาเร็จ

HIP Global Co.,Ltd.
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(Q)

(R)

May,2018

(S)

(T)

8. อัพโหลดข้อมูลผูใ้ ช้ผา่ น Flash Drive
เมือ่ ดาวน์โหลดข้อมูลผูใ้ ช้จากเครือ่ งหนึ่งแล้ว แล้วต้องการอัพโหลดข้อมูลผูใ้ ช้เหล่านัน้ มายังอีกเครือ่ งหนึ่งโดยทีไ่ ม่
ต้องเก็บข้อมูลใหม่ ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(U) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ผูใ้ ช้” > เชื่อมต่อ Flash Drive กับเครือ่ ง และเลือก “อัพโหลด”
(V) แสดงข้อความ “ลบทัง้ หมด?” หากต้องการดาเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC
(W) กาลังอัพโหลดข้อมูลผูใ้ ช้
(X) การอัพโหลดข้อมูลผูใ้ ช้สาเร็จ

(U)

(V)

(W)

(X)

9. การตัง้ ค่า
การตัง้ ค่า วันที/่ เวลา ให้กบั ตัวเครือ่ ง
เป็ นการตัง้ ค่าวันที่ และเวลาให้กบั ตัวเครื่อง เพราะบางครัง้ การเปิ ดใช้งานเครื่องครัง้ แรก วัน เวลา ของเครื่อง
อาจจะไม่ตรงกับเวลาจริง เพราะหากตัง้ เวลาผิดจะส่งผลต่อการดึง Log เวลาการทาบบัตรที่ผดิ เพี้ยนไปด้วย โดย
ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(DD) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(EE) เลือก “เวลา”
(FF) ตัง้ ค่าวันทีแ่ ละเวลาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยืนยัน กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC
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(DD)

(EE)

May,2018

(FF)

การคืนค่าโรงงาน
เพือ่ คืนค่าการตัง้ ค่าต่างๆ กลับสูค่ า่ เริม่ ต้น ซึง่ การคืนค่าโรงงานจะทาให้ขอ้ มูลในเครือ่ งถูกลบ ก่อนทาการคืนค่า
โรงงานต้องมันใจว่
่ าได้ทาการสารองฐานข้อมูลไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดงั นี้
(GG) กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า” เลือก “อุปกรณ์”
(HH) เลือก “ตัง้ ค่าเริม่ ต้น”
(II) แสดงข้อความ “แน่ใจทีจ่ ะลบ” หากต้องการยืนยัน กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC

(GG)

(HH)

(II)

HIP Global Co.,Ltd.
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10. ตัง้ ค่าแผนกและตัง้ กะ
1. กดปุ่ม MENU เข้าสูห่ น้าเมนูหลัก , เลือก “แผนก” กด “OK” กดปุ่ม “1” เพือ่ เข้าสูก่ ารตัง้ ค่าแผนก
2. กดปุ่ม “OK” เพือ่ แก้ไขชื่อแผนก
3. หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ESC” เลือก “บันทึก”
หมายเหตุ : เพิม่ แผนกได้สงู สุด 16 แผนก

ตัง้ ค่ากะ
ไปทีเ่ มนูหลัก เลือก “ตาราง” โดยการกดปุ่ม “OK” หรือกดปุ่ม “2” จากนัน้ จะเข้าไปยังหน้าตาราง

ตัง้ ค่ากะ
ไปทีเ่ มนูตาราง > ตาราง > เลือกตาราง แล้วกาหนดเวลาเข้างาน
AM IN
AM OUT
PM IN
PM OUT
OT IN
OT OUT

เวลาเข้างานเช้า
เวลาเลิกงานเช้า
เวลาเข้างานบ่าย
เวลาเลิกงานบ่าย
เวลาเข้างานข้ามวัน
เวลาเลิกงานข้ามวัน

ตัง้ ค่ากฎเวลาเข้า-ออกงาน
ไปที่ ตาราง > กฎ กด ”OK” หรือกด "2" จากนัน้ ป้ อนกฎการเข้าออกงาน (เวลาสูงสุด 60 นาที)
ยอมรับสาย: การทางานไม่น้อยกว่าเวลานี้ยงั ไม่สายเริม่ ต้น 0 นาที
ยอมออกก่อน: ก่อนทีจ่ ะทางานไม่เกินเวลานี้ไม่ได้ออกจากต้น, เริม่ ต้น 0 นาที

HIP Global Co.,Ltd.

12

คูม
่ อื การใช ้งาน CMiF61

May,2018

ดาวน์ โหลดกะ
เสียบ USB Flash Drive ทีต่ วั เครือ่ ง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวน์โหลด > กด “OK”
รอเครือ่ งดาเนินการสักครู่ เรียบร้อยแล้ว นาไปเปิ ดในเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพือ่ เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าตาราง ตัง้ กะ และการ
กาหนดเวลาของพนักงาน

อัพโหลดกะ
เมือ่ แก้ไขการตัง้ ค่าเรียบร้อยแล้ว
เสียบ USB Flash Drive ทีต่ วั เครือ่ ง ไปที่ ตาราง > เลือก ดาวน์โหลด > กด “OK”
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