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สวนประกอบของเครื่อง C100

ดานหนา

ปุมเปด-ปด
 ใชเปดหรือปดเครื่อง
 กดปุมน้ีเบาๆ เคร่ืองจะเปด
 กดคางไวประมาณ 6 วินาที

เคร่ืองจะปด

ปุม Menu
 ใชเขาสูเมนูการ ลงทะเบียน

บัตร การต้ังคา และดู info 
ตางๆ

ปุม  และ 
 ใชเล่ือนข้ึนลงในการเลือกเมนู 

เม่ือเขาสู เมนูตางๆ
 เปล่ียน สถานะท่ีหนาจอ

ปุม ESC และ OK
 ใช ตกลง (OK) และยกเลิก 

(ESC) เม่ือ เขาสูเมนูทํางาน
ภายในตัวเคร่ือง

 เปล่ียน สถานะท่ีหนาจอ

LED Display
 หลอด LED แสดงสถานการณ
      ผาน

Display จอแสดงผล
 วนัท่ี แสดงเปน ป เดือน วัน
 แสดงเวลาปจจุบัน
 แสดงวันในสัปดาห
 มีแสงมองเห็นไดในท่ีมืด
 แสดงผลการ บันทึกเวลา 

เปนช่ือและรหัส

ดานหลัง
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การเช่ือมตออุปกรณ Sensor
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การตอสายเขากับ Wiegand 26 Bit
ตัวเคร่ือง C100 สามารถตอสัญญาณ Wiegand Output ที่ Board Controller ท่ีมีสัญญาณ Wiegand 26 Bit 

เพื่อใหสามารถเพิ่มความสามารถเขากับระบบ Access Control ขนาดใหญไดเพิ่มจํานวนเครื่องโดยที่ ควบคุมไดจากระบบกลางเพียง
ที่เดียวมีการเชื่อมตอดังรูปตอไปนี้

การติดตั้งและการตอสาย
หมายเหตุ และขอควรระวัง (ควรอานกอน)

 ควรติดตั้งเครื่องดวยความระมัดระวัง ไมควรจายกระแสไฟเขาระบบหากยังไมแนใจในการตอ
 หลังเครื่องจะมี Sensor เพื่อตรวจเช็ควาเครื่องถูกถอดหรือไมจะมี Alarm รองขึ้นมาใหใสเครื่องเวลาติดตั้งใหสังเกตุ
 ยึดแผนรองเครื่องกอนนําเครื่องมาติดตั้งกับแผนรอง
 กอนทําการเสียบสายไมควรเสียบไฟ 220V ไว
 ไมควรติดตั้งในที่ที่มีแสงสวางจา หรือในที่ซึ่งละอองน้ําฝนสามารถพัดเขาหาตัวเครื่อง ได
 ไมควรติดตั้งในที่ซึ่งสงผลใหตัวเครื่อง มีอุณหภูมิความรอนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 ไมควรติดตั้งในที่ซึ่งมีความชื้นสูงไมวาจะดวย การระเหย, การกลายเปนไอ ของวัตถุ หรือ เหตุการณใด ๆ ในบริเวณนั้น
 หลังจาก 30 นาที เคร่ืองสแกน หากไมมีการใชงานหรือมีการกดปุมใดๆ เครื่องจะทําการเขาสู Sleep Mode เพื่อเปนการ

ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใชงาน

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



5

การตอเครื่อง C100 แบบ Standalone Mode ดวย TCP/IPและ RS232,RS485

รายละเอียดของชองเชื่อมตอกับอุปกรณ
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MENU
▼User Manage

     Option
     System Info

การเชื่อมตอกับหัวอานภายนอกเพิ่ม ชนิด Wiegand 26 bit

 หมายเหตุ
สาย RS232 ในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรไมควรยาวกวา 35 - 40 เมตร เพราะจะทําใหไมสามารถเชื่อมตอเพื่อดึงขอมูลได

ถายาวกวาที่ไดแนะนําใหตอเปน RS485 โดยผานตัว Converter ซึ่งสามารถเพิ่มความยาวไดถึง 1200 เมตร
การตอเคร่ือง C100 เพื่อดึงขอมูลดวยสาย UTP หรือที่เรียกกันวาสายแลนนั้น จะตองใชสายที่เขาหัวแบบพิเศษ ที่ทําขึ้นมา
หรือที่เรียกวา สายแบบ คอมเขาคอม หรือสายแบบไขว สวนการเขาหัวแบบนี้สามารถศึกษาขอมูลไดจากอินเตอรเน็ต หรือ
หนังสือเกี่ยวกับ Network ท่ัวไป

   หากไมสามารถใชงานเครื่อง ผานระบบ Network ไดตองทําการอัพเดท Firmware เปนรุนใหม
   ถอดปล๊ัก AC220 V ออกแลวตอไฟเขาระบบใหมเพื่อใหเครื่อง เปลี่ยนโหมดการทํางาน

เปดโหมดการทํางานของเครื่องสแกน ให Ethernet เปน Yes สวน RS232 และ RS485 เปน No
การเขาสูเมนู
การเขาสู เมนูในการทํางานของเครื่องสแกน สามาทําไดโดยการกดปุม MENU (บางรุนใหกดคางไว) หรือการกดปุมเลข 9 

จํานวน 5 ครั้งก็จะเขาสูเมนู

 ลงทะเบียนบัตร   User Manage
 ตั้งระบบ (Option)
 ดูขอมูล (System info)

รูปแบบปุมกดที่ตัวเครื่อง

ESC

OK

▲
▼

หลักการสั่งงานเครื่อง C100
 การเลือกคําสั่งใหกดปุม  (Out-ED) เพื่อ เลื่อนขึ้น หรือกดปุม  (Out-ST) เพื่อ เล่ือนลง ท่ีตัวเคร่ือง  และ ในจอภาพ

เครื่องสแกน ใหสังเกตเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยม ที่คลายหัวลูกศร ซึ่งจะชี้อยูหนาคําสั่ง เปน ตัวชี้ตําแหนง

1 2 3 EXT-AT

4 5 6 Ext-LV

7 8 9 Out- ED 

 C-In 0 Menu
C-Out Out- ST
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 การเปลี่ยนแปลงตัวเลข หรือขอมูลใด ๆ ท่ีเคร่ือง ใหเลื่อนเครื่องหมาย สามเหลี่ยม Cursor ท่ีคําส่ังน้ัน ๆ แลวกดปุม OK จนมี 
แถบดํา ปรากฏที่ตัวเลขหรือขอมูลนั้นๆ จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอมูลนั้น ๆ ได หลังจากนั้น กดปุม OK อีกครั้ง
เพื่อใหแถบแสงนั้นหายไป กอนสั่งบันทึก (Save) การเปลี่ยนแปลง 

 การยืนยันสั่ง (Save) ใหกดปุม OK และ การยกเลิก (Cancel) กดปุม ESC 
 ในขณะที่เขาสู เมนู คําสั่งเครื่องสแกน แลว ตองการกลับสูการใชงานปกติ ใหกดปุม ESC เพื่อถอยกลับเมนูคําสั่งหลัก และ

หากมีการแกไขขอมูลใดๆกอนหนานี้ จะตองทําการยืนยันคําสั่งที่สั่งไว ดวยการกดปุม OKเพื่อตอบ Yes หรือ หรือยกเลิก ดวย
การกดปุม ESC เพื่อตอบ Cancel ซึ่งจะเปนเมนูใหเลือกตอบ

 ระบบเครื่องสแกน จะพรอมลงเวลาทํางาน เมื่อมีคําวา “Welcome” แสดงอยูบนจอภาพ หากแสดงคําวา “Working” 
หมายถึง กําลังมีการติดตอกันระหวางเครื่องสแกน กับเครื่อง Computer จะตองรอใหเครื่อง Computer หยุดการติดตอมายัง
เครื่องสแกน กอน จึงสามารถใชงานเครื่องสแกน ไดตามปกติ

 หากมีรูปสามเหลี่ยมหัวลูกศรปรากฏอยู ยอมหมายความวา เครื่องสแกน อยูในระบบ เมนู ตองกดปุม ESC จนกวาจอภาพจะ
แสดงคําวา “Welcome” ทานจึงสามารถใชงานเครื่องไดตามปกติ

 การไมกดปุมใดๆ เมื่อเขาสูระบบ Menu เปนเวลานานๆ เครื่องจะกลับเขาสูการทํางานปรกติใหอัตโนมัติ

การ Register บัตร
 เปนคําสั่งสําคัญ เพราะใชเก็บขอมูลลายนิ้วมือของผูใชงาน ศัพทสําคัญที่ใชอยูภายในคําสั่งนี้คือ 

o New Enroll: ลงทะเบียนใหม
o Card: ใชงานบัตรเมื่อลงทะเบียน และการบันทึกเวลาเพื่อเปดประตู
o Password: รหัสผาน เครื่องสแกน จะแสดงผลเปนเครื่องหมาย * 

 ควรตั้งรหัสบนตัวเครื่อง (ID) ใหเปน 4 หลักโดยการจักเก็บเปน 1001, 1002, 1003, 1004 ไปเรื่อยๆ หรือใชรหัสพนักงาน 4 
ตัวทายมาตั้ง เพื่อใหรหัสที่ใชมี 4 หลักเทากันหมด

 ตัวเลข 0 ที่เห็นอยูหนา ID ที่เก็บจะไมมีความหมาย เชน หาก เก็บ 0001 คาท่ีไดคือ 1 หากเก็บ 0100 คาที่ไดคือ 100 เชนกัน
ขั้นตอน

1. กดท่ีปุม MENU เพื่อเขาสูระบบ หลังจากที่กดปุม OK ที่คําสั่ง User Manage 

  
2. แลวเลือกที่ Enroll User

3. ระบบจะถามวาเลือกเก็บแบบใด
Enroll Card : ใชบัตรเทานั้น (ใหเลือกขอนี้)
Enroll Pwd : ใช Password เทานั้น
FP + Pwd : เลือกใชการวางนิ้วมือ หรือใช Password อยางใดอยางหนึ่ง 

เครื่องจะทําการแสดงตัวเลข ID ที่พรอมใชงานใหทานเพื่อความสะดวก

Menu
►User Manage

Options
Sys Info

User Manage
►Enroll User

Enroll Admin
Delete

Enroll User
►Enroll Card

Enroll Pwd
Card & Pwd
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4. ระบบจะถามวา New Enroll
a. ถาเลือกตอบ ESC จะเขาสู การสํารองลายนิ้วมือ
b. ถาเลือกตอบ OK เปนการลงทะเบียนใหม (ถาเลือก ESC จะเปนการเก็บนิ้วสํารอง)

5. ที่ New Enroll เลือก ID ที่ตองการจะเก็บ (ขอแนะนําวา ควรใหต้ังเลข ID ท่ีอยูในชวง 
10001-65534) ซึ่งทานสามารถพิมพกําหนดลงไปไดดวยตัวเอง

6. กดปุม OK เพื่อตอบ Yes เร่ิมบันทึกบัตรเครื่อง แสดงขอความวา Press Card ใหผูท่ีจะ
บันทึกบัตร มาวางที่หนาเครื่อง ที่หนาจอจะแสดงเลขหมายประจําบัตร

7. จากนั้นทําการกด Save เพื่อบันทึกนิ้วมือเก็บไว ขั้นตอนนี้เปนการยืนยันวาจะทําคําสั่ง
ใดตอไป

 การลบบัตรและ ID พนักงานออกจากเครื่อง

 การลบขอลายนิ้วมือพนักงานออกจากเครื่องสามารถทําไดที่เครื่อง และที่โปรแกรม (ดูรายละเอียดที่หนา )
 พนักงานที่มีการสํารองนิ้วไวหลายนิ้วจะตองทําการลบหลายครั้งจนกวานิ้วที่เก็บไวจะหมด

ขั้นตอน
1. เขาที่ MENU จากน้ันเลือกท่ี Enroll แลวเลือกไปท่ี Delete 
2. เลือก รหัสบนตัวเครื่อง (ID) ของผูใชงานที่ตองการลบ โดยหลักการลบเลข ID ของผูใชงานจะตามดวยตําแหนงของ

ลายนิ้วมือของผูใช ตามมาเปนลําดับ 

การตั้งคาการเชื่อมตอ ในเมนู Option
  เขาสูเมนู ดวยการกด 9 จํานวน 5 ครั้งที่ตัวเครื่อง 
  
   
   

New Enroll

Enroll No 00001
ESC          OK

New Enroll

Enroll No 00008
ESC          OK

New Enroll

Place Card…
    ESC    

New Enroll

00008-1 
ESC      OK [Save]

Delete

ID 1234

Enroll
     Enroll User
      Enroll Admin
   ▼ Delete ▼

Delete
       Delete 
No-ESC     Yes-OK

Delete
      Enroll Empty

Menu
User Manage
Options

  Sys Info
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เลือกท่ี Options, แลวกด  [OK]
      
        
        
        
ภายในจะประกอบไปดวย เมนู : System Options, Power Manage, Communication Options, Log Options and Auto Test.
** เลือก Comm Opt เพื่อกําหนดคาในการเชื่อมตอเพื่อดึงขอมูล

Baud Rate : เปนคาของความเร็วในการเชื่อมตอขอมูลผานสาย RS232 มีใหเลือก 3 คา คือ 9600, 38400, 115200 จะตอง
ทําการตั้งคาของคอมพิวเตอรใหตรงกับที่ตั้งไว

Dev Num : คือหมายเลขของเครื่อง ท่ีใชในการกําหนดเครื่องที่ตองการเชื่อมตอ เพื่อดึงขอมูลตองตรงกับหมายเลขที่
โปรแกรมตองการดึงขอมูล ถากําหนดไมตรงจําไมสามารถดึงขอมูลได

IP Address : ของวง LAN ที่จะใชงานงานในการตอแบบ TCP/IP ซึ่งการตั้งคาก็จะตองตั้งใหอยูใน Class เดียวกันกับเครื่อง
คอมพิวเตอร

Ethernet : เปนการเลือกหากตองการใช LAN เชื่อมตอ โดยเลือกเปน Yes เมื่อจะทําการตอแบบ LAN จะตองทําการเลือก 
ให RS232 และ RS485 มีคาเปน No

Rs232 : เลือกหากตองการใช Rs232 เชื่อมตอ โดยจะตองทําการเลือก Ethernet เปน No
Rs485 : หากตองการใช Rs485 เชื่อมตอ โดยสามารถเปดการใชงานควบคูกับ RS232 ได
Comm Key : เปนการกําหนดรหัสในการเชื่อมตอเพื่อดึงขอมูลจากเครื่องกับโปรแกรมเพื่อปองกันการดึงขอมูลจากเครื่องที่

ไมตองการ เปนการปองกันการดึงแบบ TCP/IP
** Access Options

Define TZ : เปนการตั้งคา Time Zone ใหกับเครื่องโดยสามารถเลือกไดตั้งได 50 Time Zone โดยแตละ Time Zone 
สามารถกําหนดคาไดตั้งแต จันทร – อาทิตย และมีชวงเวลา 00:00 – 23.59 (หาก ตั้งคาเปน 00:00 – 00:00 จะมีความหมายคือไม
สามารถเขาไดเลย หากตั้งเปน 00:00 – 23.59 ก็หมายถึงเขาไดทั้งวัน)

User Acc Opts : เปนเมนูที่ใชเลือก พนักงานใหเขาไปอยูในระบบ Time Zone ที่เราตั้งขึ้นมา โดยทําการเลือกชื่อแลว เลือก 
กลุม Time Zone ( Belong to Grp : กลุมของ Time Zone ที่นํามารวมกันเปน กลุม) หรือจะทําการเลือก Time Zone ที่ตองการ โดย 1 
คนจะทําการเลือก Time Zone ได 3 ชวงเวลา และเลือกแบบ กลุม ได 1 กลุม

GRP TZ Define : เปนการนําเอา Time Zone มารวมกันเปน กลุม
Access Comb : เปนการตั้งรูปแบบการเขาประตู เพื่อใหประตูเปด โดยการตั้งกลุม ที่จะใหเขาประตู โดยเมื่อมีการเขาประตู 

กลุม ตามที่ตั้งไวแลวประตูถึงจะเปด
Lock : เมื่อจําเปนตองใชเครื่อง เพื่อทําการเปดปดประตู จําเปนที่จะตองตั้งคาเพื่อเปดใหมีการสงสัญญาณไปที่ Controller 

Box (ซึ่งหากมีคาขอมูลเปน 0 เคร่ือง จะไมสามารถควบคุมการปลด Locks ไฟฟาที่ควบคุมประตูได) ใหทําการตั้งคาตัวเลขเขาไป โดย
ตัวเลขที่สามารถเติมไดนั้นตั้งแต 0 – 245 โดยที่คาของหนวยที่ตั้งคือ 100 มีคาเทากับ 2 วินาที

การ Activate โปรแกรมเพื่อใหใชงานไดตลอด

Options          ▼
System Opt

  Power   Mng
  Comm Opt
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สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําการติดตั้ง โปรแกรม HIP Time Attendance System เปนครั้งแรก จะตองทําการ Activate โดยการ 
ตอ พวงอุปกรณของตัวเครื่อง ดวยสาย RS232 เขากับ Computer ใหเรียบรอย เปดเครื่องสแกนไว และ Computer ของคุณ ก็ใหเปด
โปรแกรม HIP Time Attendance System  จากนั้นโปรแกรม จะทําการติดตอกับ เครื่องสแกน

การดึงขอมูลจากตัวเครื่องมาไวที่คอมพิวเตอร และการเก็บลายนิ้วมือมาไวที่เครื่อง
การดึงขอมูลจากเครื่อง C100 มายังเครื่อง Computer สามารถทําไดโดยเปดเมนู ดึงขอมูลการทํางาน แลวเลือกคําสั่ง 

เชื่อมตอกับเครื่อง C100  เพ่ือดึงขอมูล 

**** กําหนด หมายเลขเครื่อง: และ หมายเลขพอรต: ใหถูกตองตรงตามที่ตั้งไวที่เครื่อง Bioclock  Series & F4

แลวทําการเชื่อมตอ แลวจากนั้นจะเขาสูหนาที่เกี่ยวกับ เครื่อง C100
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 หมายเหตุ
ระหวางที่ใชคําสั่งติดตอกับเครื่อง C100  จะไมสามารถใชงานเครื่องได
ควรกําหนดคา Baud Rate ใหตรงกับที่ตั้งไวที่ communication (COM1) เพราะถาไมตรงจะไมสามารถเชื่อมตอได
ควรกําหนดคาที่ตัวเครื่อง C100 ที่ Comm Opt ใหตรงกันดวย โดยจะตองปดการทํางาน Ethernet เปน No
หลังจากนั้นจะเขาสู เมนูภายในของเครื่อง C100 ซึ่งจะเห็น เมนู ดูระบบการทํางานเครื่อง/ตั้งคาการทํางานเครื่อง

ดึงขอมูลการทํางาน

ใหเลื่อนมาที่เมนู ดึงขอมูลการบันทึกเวลาทํางาน ซึ่งเปนการดึงบันทึกเวลาของผูใชที่มาสแกน เขา/ออก

1. ดึงบันทึกการทํางานทั้งหมด คือ การดึงบันทึกเวลาการทํางานทั้งหมด หลังจากที่โปรแกรม Download ขอมูลจากเคร่ือง 
Bio-clock III เสร็จสิ้นแลวที่จอภาพวินโดวจะแสดงหนาตางตามรูปดานลางนี้

2. ลบขอมูลการทํางานบนตัวเครื่อง คือ การลบขอมูลบันทึกเวลาการทํางานทั้งหมดออกจากเครื่อง C100
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การต้ังคา Regional options ในสวนของ Time & Date เพื่อ Text File และ Report 
ในการใชงาน Attendance Management นั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการ Set ใหระบบของ Windows เปนไปตามที่โปรแกรม
ตองการ หากไมปรับใหไดกับความตองการอาจจะสงผลให โปรแกรมไมสามารถทํางานได เชนเดียวกันหากเราตองการสงไฟลออกเปน 
Text เพ่ือสงตอให Payroll เราจําเปนตองตั้งคาในระบบ ใหไดตามที่เครื่องตองการ

1. โดยใหทําการปรับคา Time format ใหเปน HH:mm:ss เพื่อใหรูปแบบเวลาตามที่โปรแกรมตองการเพราะมีผลตอการออก
รายงาน

2. ปรับระบบ Date ใหเปน คริสตศักราช และ Short date format เปน yyyy/MM/dd เพื่อใหสามารถออก Report ได

การแกปญหาเบื้องตนในการเชื่อมตอเพื่อดึงขอมูล

1. ทําการตรวจสอบวาเครื่อง C100 ไดเปดอยูรึเปลาเวลาดึงขอมูล ใหทําการเปดเครื่องเพื่อทําการดึงขอมูล
2. ทําการตรวจสอบที่ตัวเครื่อง C100 วาทําการตั้งคาตรงกับตัวโปรแกรมในการเชื่อมตอขอมูลรึเปลาโดยดูที่คา Baud Rate 

วาตั้งไวที่เทาใดใหตั้งใหตรงกัน หมายเลขเครื่องตั้งเปนเลขใด แลวดูวาคาที่ RS 232 และ RS485 เปน Yes รึเปลา
3. ทําการตรวจสอบท่ีคา Com Key วามีการตั้งคารึเปลาในการดึงขอมูลถามีการตั้งคาก็ทําการกําหนดใหตรงเวลาที่ดึงขอมูล
4. ใหทําการตรวจสอบที่ Communication Port วาต้ังคา Bits per Second วาตั้งคาตรงกับคา Baud Rate ในตัวเคร่ือง 

Bioclock และที่โปรแกรมการเชื่อมตอรึเปลา ถาไมตรงทําการปรับใหตรงกัน
5. ทําการตรวจสอบสาย RS 232 วามีความยาวเกินกวาที่แนะนํารึเปลา หรือลองเปลี่ยนสาย RS 232 แลวลองเชื่อมตอใหม
6. ถาตอแบบ RS 485 โดยผาน Converter ใหทําการตรวจสอบวาตอสาย Converter ตรงขั้วหรือเปลา หรือตรวจสอบวา 

Converter เสียหรือไม แลวทําการลองเชื่อมตอขอมูลดูอีกครั้ง
7. ถาเชื่อมตอแบบ TCP/IP ตองทําการปดโหมดการทํางาน RS 232 และ RS485 ใหเปน NO 
8. ตรวจสอบวากําหนดคา IP Address ตรงกับการเชื่อมตอรึเปลา และตรงกับ Class ในระบบ Network ของทานรึเปลา
9. ทําการตรวจสอบสาย LAN ของทานวาสามารถใชงานไดรึไม แลวลองทําการเชื่อมตอขอมูลอีกครั้ง 
10. ถา C100 ไมจายไฟ ในการควบคุมประตู ใหตรวจสอบวาไดกําหนดคา Lock วาตั้งคาไวที่เทาใด การตั้งคา 100 

ตัว C100 จะจายไฟ 2 วินาที และสามารถตั้งได 254 จะจายไฟประมาณ 5 วินาที โดยตัว C100 จะจายไฟ 12 V 
11. ควรตรวจสอบวาใชสถานะกรจายไฟ NO หรือ NC ในการจายไฟใหกับ ประตู  
12. ถาสแกนนิ้วผานแตประตูไมสามารถเปดไดใหทําการตรวจสอบที่ Time Zone วากําหนด Time Zone ไวหรือไม หรือ 

กําหนด ผิด ใหทําการแกไข หรือวากําหนดการเปดประตูโดยตองมีการสแกนมากกวา 2 คนขึ้นไปจึงจะสามารถเปดประตูได
13. ใหทําการตรวจสอบวาไดกําหนดเวลา Time Zone เปนคา เวลา 00.00 – 00.00 หรือไมเพราะจะไมสามารถเปดประตูได
14. ใหทําการศึกษาการกําหนด Time Zone จากคูมือใหเขาใจถึงหลักการกําหนดสิทธิ์ในการเปดประตูใชงาน
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