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Standalone Facescan
Time Attendance and Access Control System
เครื่องสแกนใบหน้ารุ ่น CiF69S รองรับการตรวจสอบด้วยใบหน้า ลายนิว้ มือ รหัส และบัตร แสดงผลการ
ทางานด้วยจอภาพสีคมชัด เหมาะสาหรับควบคุมการเปิ ด-ปิ ดประตู เชื่ อมต่อข้อมู ลได้ทัง้ USB Communication และ
TCP/IP อีกทัง้ ยังถ่ายโอนข้อมู ลผ่านจากอีกเครื่องไปยังอีกเครื่องได้ด้วย USB Flash Drive Download มีระบบป้ องกัน
การเวียนบัตรซ้ า

คุณสมบัตเิ ด่น
• รองรับการสแกนด้วยใบหน้า
• ความเร็วสูงและแม่นยาในการตรวจสอบลายนิว้ มือ
• มีโหมดการระบุ ตัวตนทัง้ ใบหน้า/ลายนิว้ มือ/รหัส/บัตร
• รองรับข้อมู ลลายนิว้ มือผู ้ใช้ สูงถึง 1,000 ใบหน้า, บันทึกเหตุการณ์ 160000 เหตุการณ์
• จอแสดงผลขนาด 2.8 นิว้ TFT screen
• พอร์ตการเชื่อมต่อ TCP/IP , USB Flash Drive Download , USB Communication
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ข้อควรรู้เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการสแกนลายนิว้ มือ
การสแกนลายนิว้ มือที่ถกู ต้อง;

วางนิว้ บนเซน็ เซอร์ ให้แน่ใจว่าจุ ดกึ่งกลางนิว้ มืออยู ่ที่ศูนย์กลางของเซน็ เซอร์

การสแกนลายนิว้ มือที่ไม่ถกู ต้อง;

ไม่วางด้วยปลายนิว้

ไม่วางนิว้ มือชิดด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่ตะแคงนิว้ มือ

ไม่แตะแค่ขอบล่างเซน็ เซอร์

1. การเข้าสูเ่ มนู
หลังจากติดตัง้ อุ ปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟเครื่องจะติดเองอัตโนมัติ และแสดงหน้าหลัก (รูปซ้ าย) หาก
ต้องการเข้าสู่เมนูให้ กดปุ่ ม MENU เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลัก (รูปขวา)
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2. การลงทะเบียนผู ใ้ ช้
เพื่อเพิ่มผู ้ใช้ ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนสาหรับเครื่องนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียน
ลายนิว้ มือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิม่ ข้อมู ลได้ทงั ้ ลายนิว้ มือ บัตร และ รหัส
ลงทะเบียนผู ้ใช้ (ใบหน้า)
(a) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้”
(b) เลือก “ใหม่”แล้วกดปุ่ ม “OK”
(c) ใส่ ID แล้วกดปุ่ ม “OK”
(d) ใส่ชื่อผู ้ใช้ (หรือปล่อยช่ องว่างได้เช่ นกัน) แล้วกดปุ่ ม “OK”
(e) เลือกลงทะเบียน “ใบหน้า” แล้วกด “ตกลง”
(f) กรุ ณาวางมองให้บริเวณดวงตาอยู ่ในกรอบสีเขียว จนสาเร็จ
(g) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ ม OK เพื่อลงทะเบียนแบบอื่น หรือ กดปุ่ ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

(a)

(b)

(c)

(e)

(f)

(g)

(d)
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ลงทะเบียนผู ้ใช้ (ลายนิว้ มือ)
(h) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้” > เลือก “ใหม่”
(i) ใส่ ID แล้วกดปุ่ ม “OK”
(j) ใส่ชื่อผู ้ใช้ (หรือปล่อยช่ องว่างได้เช่ นกัน) แล้วกดปุ่ ม “OK”
(k) เลือกลงทะเบียน “ลายนิว้ มือ” แล้วกดปุ่ ม “OK”
(l) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 1
(m) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 2
(n) วางนิว้ มือที่เซน็ เซอร์เพื่อเก็บลายนิว้ มือ ครัง้ ที่ 3
(o) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ ม OK เพื่อสารองลายนิว้ มือ หรือ กดปุ่ ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)
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ลงทะเบียนผู ้ใช้ (รหัส)
(p) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้” > เลือก “ใหม่”
(q) ใส่ ID แล้วกดปุ่ ม “OK”
(r) ใส่ชื่อผู ้ใช้ (หรือปล่อยช่ องว่างได้เช่ นกัน) แล้วกดปุ่ ม “OK”
(s) เลือกลงทะเบียน “รหัส” แล้วกดปุ่ ม “OK”
(t) ใส่รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ ม OK
(u) ใส่รหัสยืนยันอีกครัง้ แล้วกดปุ่ ม OK
(v) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ ม OK เพื่อลงทะเบียนผู ้ใช้ลาดับต่อไป หรือ กดปุ่ ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

(p)

(q)

(r)

(t)

(u)

(v)

(s)
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ลงทะเบียนผู ้ใช้ (บัตร)
(w) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้” > เลือก “ใหม่”
(x) ใส่ ID แล้วกดปุ่ ม “OK”
(y) ใส่ชื่อผู ้ใช้ (หรือปล่อยช่ องว่างได้เช่ นกัน) แล้วกดปุ่ ม “OK”
(z) เลือกลงทะเบียน “บัตร” แล้วกดปุ่ ม “OK”
(aa) ทาบบัตรที่เครื่อง
(bb) การลงทะเบียนสาเร็จ ถ้ากดปุ่ ม OK เพื่อลงทะเบียนผู ้ใช้ลาดับต่อไป หรือ กดปุ่ ม ESC เพื่อจบการลงทะเบียน

(w)

(x)

(aa)

(bb)

(y)

(z)
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3. การกาหนดสิทธิผ
์ ู ด้ แู ลระบบ
เมื่อเครื่องนัน้ ๆ ถูกตัง้ ค่าให้มีผู้ดูแลแล้ว หากผู ้ใช้ จะเข้าสู่เมนูเพื่อตัง้ ค่าก็จะไม่สามารถเข้าได้ จะต้องเป็นผู ้ดูแล
เท่านัน้ ถึงเข้าเพื่อไปตัง้ ค่าต่างๆได้ ขัน้ ตอนมีดังนี้
(A) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้”
(B) เลือก “แก้ไข”
(C) เลือกผู ้ใช้ ที่ต้องการตัง้ ค่าเป็นผู ้ดูแลระบบ
(D) เลือก “สิทธิ์” และกาหนดให้เป็น “ผู ้ดแู ล” แล้วกดปุ่ ม “OK”

(A)

(B)

(C)

(D)

4. ลบข้อมู ลผู ใ้ ช้
เป็นการลบข้อมู ลผู ้ใช้ ที่ไม่ได้ใช้ แล้ว หรือต้องการยกเลิกข้อมู ลพนักงานที่ได้ลาออกไปแล้วออกจากเครื่อง
(A) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้”
(B) เลือก “แก้ไข”
(C) เลือกผู ้ใช้ ที่ต้องการลบ
(D) เลือก “ลบผู ้ใช้” กดปุ่ ม “OK” จะแสดงข้อความ “แน่ใจที่จะลบ” หากต้องการดาเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรือ
ต้องการยกเลิก กดปุ่ ม ESC

(A)

(B)

(C)

(D)
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5. การลบบันทึกทัง้ หมด
เป็นการลบข้อมู ลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้ การลบข้อมู ลควร
มัน่ ใจแล้วว่าได้มีการสารองข้อมู ลเวลาการเข้า-ออก (Log) ไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดังนี้
(E) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(F) เลือก “อุ ปกรณ์”
(G) เลือก “ลบบันทึกทัง้ หมด”
(H) ใส่รหัสยืนยัน “8282” แล้วกดปุ่ ม “OK”
(I) ข้อความยืนยัน “แน่ใจหรือที่จะลบ”
(J) กาลังทาการลบข้อมู ลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด รอสักครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ ค่า
อุ ปกรณ์

(E)

(F)

(I)

(J)

(G)

(H)
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6. การลบข้อมู ลทัง้ หมด
เป็นการลบข้อมู ลบันทึกการเข้า-ออก , ข้อมู ลผู ้ใช้ ทัง้ หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้ การลบ
ข้อมู ลควรมัน่ ใจแล้วว่าได้มีการสารองข้อมู ลเวลาการเข้า-ออก (Log) และข้อมู ลผู ้ใช้ ไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดังนี้
(K) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(L) เลือก “อุ ปกรณ์”
(M) เลือก “ลบบันทึกทัง้ หมด”
(N) ใส่รหัสยืนยัน “8282” แล้วกดปุ่ ม “OK”
(O) ข้อความยืนยัน “แน่ใจหรือที่จะลบ”
(P) กาลังทาการลบข้อมู ลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้ หมด รอสักครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ ค่า
อุ ปกรณ์

(K)

(L)

(O)

(P)

(M)

(N)
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7. ดาวน์โหลดข้อมู ลผู ใ้ ช้ ผา่ น Flash Drive
เป็นการดึงข้อมู ลผู ้ใช้ เพื่อถ่ายข้อมู ลผู ้ใช้ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ตามขัน้ ตอนดังนี้
(Q) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้”
(R) เชื่อมต่อ Flash Drive กับเครื่อง และเลือก “ดาวน์โหลด”
(S) กาลังดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้
(T) การดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้สาเร็จ

(Q)

(R)

(S)

(T)

8. อัพโหลดข้อมู ลผู ใ้ ช้ ผา่ น Flash Drive
เมื่อดาวน์โหลดข้อมู ลผู ้ใช้ จากเครื่องหนึ่งแล้ว แล้วต้องการอัพโหลดข้อมู ลผู ้ใช้ เหล่านัน้ มายังอีกเครื่องหนึ่งโดย
ที่ไม่ต้องเก็บข้อมู ลใหม่ ขัน้ ตอนมีดังนี้
(U) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ผู ้ใช้” > เชื่อมต่อ Flash Drive กับเครื่อง และเลือก “อัพโหลด”
(V) แสดงข้อความ “ลบทัง้ หมด?” หากต้องการดาเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ ม ESC
(W) กาลังอัพโหลดข้อมู ลผู ้ใช้
(X) การอัพโหลดข้อมู ลผู ้ใช้สาเร็จ

(U)

(V)

(W)

(X)

HIP Global Co.,Ltd.

10

May,2018

คูม
่ อื การใช ้งาน CiF69S

9. ดาวน์โหลด Log ผ่าน Flash Drive เพือ่ นาเข้าโปรแกรม Premium Time Series 8
เป็นการดาวน์โหลด Log (ข้อมู ลการทาบบัตร/รหัสเข้า-ออก) ผ่าน Flash Drive เพื่อนาข้อมู ลที่ดาวน์โหลด
แล้วนาเข้าไปที่โปรแกรม Premium Time Series 8 ด้วย Flash Drive มีดังนี้
(Y) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “รายงาน”
(Z) เลือก “บันทึก”
(AA) แสดงข้อความ “Encrpt?” หากต้องการดาเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ ม ESC
(BB) กาลังดาวน์โหลด Log
(CC) การดาวน์โหลด Log สาเร็จ นา U disk เชื่อมต่อโปรแกรม Premium Time Series 8 เพื่อนาเข้า Log

(Y)

(Z)

(AA)

(BB)

(CC)
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10. การตัง้ ค่า
การตัง้ ค่า วันที่/เวลา ให้กับตัวเครื่อง
เป็นการตัง้ ค่าวันที่ และเวลาให้กับตัวเครื่อง เพราะบางครัง้ การเปิ ดใช้ งานเครื่องครัง้ แรก วัน เวลา ของเครื่อง
อาจจะไม่ตรงกับเวลาจริง เพราะหากตัง้ เวลาผิดจะส่งผลต่อการดึง Log เวลาการทาบบัตรที่ผิดเพีย้ นไปด้วย โดย
ขัน้ ตอนมีดังนี้
(DD) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า”
(EE) เลือก “เวลา”
(FF) ตัง้ ค่าวันที่และเวลาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยืนยัน กดปุ่ ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ ม ESC

(DD)

(EE)

(FF)

การคืนค่าโรงงาน
เพื่อคืนค่าการตัง้ ค่าต่างๆ กลับสู่ค่าเริม่ ต้น ซึ่งการคืนค่าโรงงานจะทาให้ข้อมู ลในเครื่องถูกลบ ก่อนทาการคืน
ค่าโรงงานต้องมัน่ ใจว่าได้ทาการสารองฐานข้อมู ลไว้แล้ว ขัน้ ตอนมีดังนี้
(GG) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า” เลือก “อุ ปกรณ์”
(HH) เลือก “ตัง้ ค่าเริม่ ต้น”
(II) แสดงข้อความ “แน่ใจที่จะลบ” หากต้องการยืนยัน กดปุ่ ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ ม ESC
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(GG)

(HH)

(II)

การตัง้ ค่าเน็ตเวิร์คสาหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
เป็นการตัง้ ค่าเน็ตเวิร์คให้กับตัวเครื่องสาหรับการเชื่ อมต่อเครื่องกับโปรแกรม Premium Time ในการดึง
ข้อมู ลต่าง ๆ จากเครื่อง มีดังนี้
(JJ) เชื่ อมต่อเครื่ องผ่า น Switch/HUB , Router ที่อยู ่ในเครือข่ ายเดียวกั นกับ คอมพิว เตอร์ หรือต่อตรงกั บ
คอมพิวเตอร์
(KK) กดปุ่ ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ ค่า” > เลือก “เครือข่าย”

(LL) IP ของอุ ปกรณ์ จะต้องตัง้ ให้อยู ่ในเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับโปรแกรมจะต้องตัง้ ค่า
IP และ Port ที่ตัวเครื่องและโปรแกรมให้ตรงกัน

(MM)
การเชื่ อ มต่ อ Realtime Monitor กั บ โปรแกรม Premium time Series 8 ฟั ง ก์ ชั น Realtime
Monitor นี้เพื่อแสดงผลการเข้า -ออกประตู แบบ Realtime โดยจะต้องตัง้ ค่า IP Server นั่นคือ IP ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่ อ มต่อ , Server Port ที่เครื่องและในโปรแกรมจะต้ องตรงกัน และอีกส่วนหนึ่งที่
จาเป็นคือ ต้องเปิ ดการใช้ งานการเชื่อมต่อแบบ Realtime ที่เครื่องด้วย
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