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เครื่องสแกนลายนิ้วมอืรุ่น CMiF68S รองรบัการตรวจสอบดว้ยระบบใบหน้า ลายนิ้วมอื รหสั และบตัร  แสดงผล
การท างานดว้ยจอภาพสคีมชดั เหมาะส าหรบัควบคุมการเปิด-ปิดประตู เชื่อมต่อขอ้มูลได้ทัง้ USB Communication และ 
TCP/IP อกีทัง้ยงัถ่ายโอนขอ้มูลผ่านจากอกีเครื่องไปยงัอกีเครื่องไดด้ว้ย USB Flash Drive Download มรีะบบป้องกนัการ
เวยีนบตัรซ ้า  
 
 
คณุสมบติัเด่น  

• รองรบัการสแกนดว้ยใบหน้า 
• ความเรว็สงูและแมน่ย าในการตรวจสอบลายนิ้วมอื 
• มโีหมดการระบุตวัตนทัง้ ใบหน้า/ลายนิ้วมอื/รหสั/บตัร 
• จอแสดงผลขนาด 2.4 นิ้ว TFT screen  
• พอรต์การเชือ่มต่อ TCP/IP , USB Flash Drive Download , USB Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standalone Facescan 
Time Attendance and Access Control System 
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ข้อควรรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการสแกนลายน้ิวมือ 
 

การสแกนลายนิ้วมอืทีถู่กตอ้ง; 

 
วางนิ้วบนเซน็เซอร ์ใหแ้น่ใจวา่จุดกึง่กลางนิ้วมอือยูท่ีศู่นยก์ลางของเซน็เซอร ์ 

 
 

การสแกนลายนิ้วมอืทีไ่มถู่กตอ้ง; 
 

                       
     ไมว่างดว้ยปลายนิ้ว                     ไมว่างนิ้วมอืชดิดา้นใดดา้นหนึ่ง 

 
 

                       
ไมต่ะแคงนิ้วมอื            ไมแ่ตะแคข่อบล่างเซน็เซอร ์
 

 
1. การเข้าสู่เมนู 

หลงัจากติดตัง้อุปกรณ์เรยีบร้อยแล้ว เมื่อจ่ายไฟเครื่องจะติดเองอตัโนมตัิ และแสดงหน้าหลกั (รูปซ้าย)  หาก
ตอ้งการเขา้สูเ่มนูให ้กดปุ่ ม MENU เพือ่เขา้สูห่น้าเมนูหลกั (รปูขวา) 

              

                                                
 
 



           คูม่อืการใชง้าน CMiF68S            Sep,2021 

 

3 HIP Global Co.,Ltd. 

 
2. การลงทะเบียนผูใ้ช้ 

เพื่อเพิม่ผู้ใช้ให้มสีทิธิก์ารควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบยีนส าหรบัเครื่องนี้ม ี3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบยีน
ลายนิ้วมอื บตัร และ รหสั โดยการลงทะเบยีนแต่ละ ID สามารถเพิม่ขอ้มลูไดท้ัง้ลายนิ้วมอื บตัร และ รหสั  
 
ลงทะเบยีนผูใ้ช ้(ใบหน้า) 
(a) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้  
(b) เลอืก “ใหม”่แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(c) ใส่ ID แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(d) ใสช่ือ่ผูใ้ช ้(หรอืปล่อยชอ่งว่างไดเ้ชน่กนั) แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(e) เลอืกลงทะเบยีน “ใบหน้า” แลว้กด “ตกลง” 
(f) กรุณาวางมองใหบ้รเิวณดวงตาอยูใ่นกรอบสเีขยีว จนส าเรจ็ 
(g) การลงทะเบยีนส าเรจ็ ถา้กดปุ่ ม OK เพือ่ลงทะเบยีนแบบอื่น หรอื กดปุ่ ม ESC เพือ่จบการลงทะเบยีน 
 

     
(a)    (b)    (c)    (d) 

 

   
(e)   (f)    (g)    

 
          
 
 
ลงทะเบยีนผูใ้ช ้(ลายนิ้วมอื) 
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(h) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ > เลอืก “ใหม”่ 
(i) ใส่ ID แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(j) ใส่ชือ่ผูใ้ช ้(หรอืปล่อยชอ่งว่างไดเ้ชน่กนั) แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(k) เลอืกลงทะเบยีน “ลายนิ้วมอื” แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(l) วางนิ้วมอืทีเ่ซน็เซอรเ์พือ่เกบ็ลายนิ้วมอื ครัง้ที ่1 
(m) วางนิ้วมอืทีเ่ซน็เซอรเ์พือ่เกบ็ลายนิ้วมอื ครัง้ที ่2 
(n) วางนิ้วมอืทีเ่ซน็เซอรเ์พือ่เกบ็ลายนิ้วมอื ครัง้ที ่3 
(o) การลงทะเบยีนส าเรจ็ ถา้กดปุ่ ม OK เพือ่ส ารองลายนิ้วมอื หรอื กดปุ่ ม ESC เพือ่จบการลงทะเบยีน 

 
 

     
(h)    (i)    (j)    (k) 
 

     
(l)    (m)    (n)    (o) 

 
 
 
 
 
 
ลงทะเบยีนผูใ้ช ้(รหสั) 
(p) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ > เลอืก “ใหม”่ 
(q) ใส่ ID แลว้กดปุ่ ม “OK” 
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(r) ใส่ชือ่ผูใ้ช ้(หรอืปล่อยชอ่งว่างไดเ้ชน่กนั) แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(s) เลอืกลงทะเบยีน “รหสั” แลว้กดปุ่ ม “OK”  
(t) ใส่รหสัผา่น แลว้กดปุ่ ม OK 
(u) ใส่รหสัยนืยนัอกีครัง้ แลว้กดปุ่ ม OK 
(v) การลงทะเบยีนส าเรจ็ ถา้กดปุ่ ม OK เพือ่ลงทะเบยีนผูใ้ชล้ าดบัต่อไป หรอื กดปุ่ ม ESC เพือ่จบการลงทะเบยีน 
 

     
(p)    (q)    (r)    (s) 

 

       
(t)    (u)    (v)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงทะเบยีนผูใ้ช ้(บตัร)  
(w) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ > เลอืก “ใหม”่ 
(x) ใส่ ID แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(y) ใส่ชือ่ผูใ้ช ้(หรอืปล่อยชอ่งว่างไดเ้ชน่กนั) แลว้กดปุ่ ม “OK” 
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(z) เลอืกลงทะเบยีน “บตัร” แลว้กดปุ่ ม “OK”  
(aa) ทาบบตัรทีเ่ครือ่ง 
(bb) การลงทะเบยีนส าเรจ็ ถา้กดปุ่ ม OK เพือ่ลงทะเบยีนผูใ้ชล้ าดบัต่อไป หรอื กดปุ่ ม ESC เพือ่จบการลงทะเบยีน 

 
              

    
(w)    (x)    (y)    (z) 
 

      
(aa)      (bb)                      

        
 
 
 
 
 

3. การก าหนดสิทธ์ิผูด้แูลระบบ 
เมื่อเครื่องนัน้ๆ ถูกตัง้ค่าให้มผีูดู้แลแล้ว หากผูใ้ช้จะเขา้สู่เมนูเพื่อตัง้ค่าก็จะไม่สามารถเขา้ได้ จะต้องเป็นผูดู้แล

เท่านัน้ถงึเขา้เพือ่ไปตัง้คา่ต่างๆได ้ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(A) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ 
(B) เลอืก “แกไ้ข” 
(C) เลอืกผูใ้ชท้ีต่อ้งการตัง้คา่เป็นผูด้แูลระบบ 
(D) เลอืก “สทิธิ”์  และก าหนดใหเ้ป็น “ผูด้แูล” แลว้กดปุ่ ม “OK” 
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(A)    (B)    (C)    (D) 

  
4. ลบข้อมลูผูใ้ช้ 

เป็นการลบขอ้มลูผูใ้ชท้ีไ่มไ่ดใ้ชแ้ลว้ หรอืตอ้งการยกเลกิขอ้มลูพนกังานทีไ่ดล้าออกไปแลว้ออกจากเครือ่ง 
(A) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ 
(B) เลอืก “แกไ้ข” 
(C) เลอืกผูใ้ชท้ีต่อ้งการลบ 
(D) เลอืก “ลบผูใ้ช”้ กดปุ่ ม “OK” จะแสดงขอ้ความ “แน่ใจทีจ่ะลบ” หากตอ้งการด าเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรอื 

ตอ้งการยกเลกิ กดปุ่ ม ESC 
 

    
(A)    (B)    (C)    (D) 

 
 
5. การลบบนัทึกทัง้หมด 

เป็นการลบขอ้มูลบนัทกึการเขา้-ออก ทัง้หมด หากลบแลว้จะไม่สามารถเรยีกคนืได ้ฉะนัน้การลบขอ้มลูควรมัน่ใจ
แลว้วา่ไดม้กีารส ารองขอ้มลูเวลาการเขา้-ออก (Log) ไวแ้ลว้ ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(E) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ตัง้ค่า” 
(F) เลอืก “อุปกรณ์” 
(G) เลอืก “ลบบนัทกึทัง้หมด” 
(H) ใส่รหสัยนืยนั “8282” แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(I) ขอ้ความยนืยนั “แน่ใจหรอืทีจ่ะลบ” 
(J) ก าลงัท าการลบขอ้มลูบนัทกึการเขา้-ออก ทัง้หมด รอสกัครู ่แลว้หน้าจอจะกลบัไปหน้ารายการตัง้คา่อุปกรณ์  
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(E)    (F)    (G)    (H) 
 

  
(I)    (J)    
 
 
 
 
 
 
 

6. การลบข้อมลูทัง้หมด 
เป็นการลบขอ้มูลบนัทกึการเขา้-ออก , ขอ้มูลผูใ้ช้ ทัง้หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรยีกคนืได้ ฉะนัน้การลบ

ขอ้มลูควรมัน่ใจแลว้วา่ไดม้กีารส ารองขอ้มลูเวลาการเขา้-ออก (Log) และขอ้มลูผูใ้ชไ้วแ้ลว้ ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(K) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ตัง้ค่า” 
(L) เลอืก “อุปกรณ์” 
(M) เลอืก “ลบบนัทกึทัง้หมด” 
(N) ใส่รหสัยนืยนั “8282” แลว้กดปุ่ ม “OK” 
(O) ขอ้ความยนืยนั “แน่ใจหรอืทีจ่ะลบ” 
(P) ก าลงัท าการลบขอ้มลูบนัทกึการเขา้-ออก ทัง้หมด รอสกัครู ่แลว้หน้าจอจะกลบัไปหน้ารายการตัง้คา่อุปกรณ์  
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(K)    (L)    (M)    (N) 
 

  
(O)    (P)   
 
 
 
 
 

7. ดาวน์โหลดข้อมลูผูใ้ช้ผา่น Flash Drive 
เป็นการดงึขอ้มลูผูใ้ชเ้พือ่ถ่ายขอ้มลูผูใ้ชจ้ากเครือ่งหนึ่งไปยงัอกีเครือ่งหนึ่ง ตามขัน้ตอนดงันี้ 

(Q) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ 
(R) เชือ่มต่อ Flash Drive กบัเครือ่ง และเลอืก “ดาวน์โหลด” 
(S) ก าลงัดาวน์โหลดขอ้มลูผูใ้ช ้
(T) การดาวน์โหลดขอ้มลูผูใ้ชส้ าเรจ็ 
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(Q)    (R)    (S)    (T) 

 
8. อพัโหลดข้อมูลผูใ้ช้ผา่น Flash Drive 

เมือ่ดาวน์โหลดขอ้มลูผูใ้ชจ้ากเครือ่งหนึ่งแลว้ แลว้ตอ้งการอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ชเ้หล่านัน้มายงัอกีเครือ่งหนึ่งโดยทีไ่ม่
ตอ้งเกบ็ขอ้มลูใหม ่ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(U) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ผูใ้ช”้ > เชือ่มต่อ Flash Drive กบัเครือ่ง และเลอืก “อพัโหลด” 
(V) แสดงขอ้ความ “ลบทัง้หมด?” หากตอ้งการด าเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรอื ตอ้งการยกเลกิ กดปุ่ ม ESC 
(W) ก าลงัอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ช ้
(X) การอพัโหลดขอ้มลูผูใ้ชส้ าเรจ็ 
   

     
(U)    (V)    (W)    (X) 

 
 
9. ดาวน์โหลด Log ผา่น Flash Drive เพื่อน าเข้าโปรแกรม Premium Time Series 8 

เป็นการดาวน์โหลด Log (ขอ้มูลการทาบบตัร/รหสัเขา้-ออก) ผ่าน Flash Drive เพื่อน าขอ้มูลที่ดาวน์โหลดแล้ว
น าเขา้ไปทีโ่ปรแกรม Premium Time Series 8 ดว้ย Flash Drive มดีงันี้ 
(Y) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “รายงาน” 
(Z) เลอืก “บนัทกึ” 
(AA) แสดงขอ้ความ “Encrpt?” หากตอ้งการด าเนินการต่อ กดปุ่ ม OK หรอื ตอ้งการยกเลกิ กดปุ่ ม ESC 
(BB) ก าลงัดาวน์โหลด Log 
(CC) การดาวน์โหลด Log ส าเรจ็ น า U disk เชือ่มต่อโปรแกรม Premium Time Series 8 เพือ่น าเขา้ Log 
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(Y)    (Z)    (AA)    (BB) 

 

     
  (CC) 
 
 
 
 
 
 
 
10. การตัง้ค่า 

การตัง้คา่ วนัที/่เวลา ใหก้บัตวัเครือ่ง 
เป็นการตัง้ค่าวนัที่ และเวลาให้กบัตวัเครื่อง เพราะบางครัง้การเปิดใช้งานเครื่องครัง้แรก วนั เวลา ของเครื่อง

อาจจะไม่ตรงกบัเวลาจรงิ เพราะหากตัง้เวลาผดิจะส่งผลต่อการดงึ Log เวลาการทาบบตัรที่ผดิเพี้ยนไปด้วย โดย
ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(DD) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ตัง้ค่า” 
(EE) เลอืก “เวลา” 
(FF) ตัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ หากตอ้งการยนืยนั กดปุ่ ม OK หรอื ตอ้งการยกเลกิ กดปุ่ ม ESC 
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                (DD)           (EE)                 (FF) 
 

การคนืคา่โรงงาน  
เพือ่คนืคา่การตัง้คา่ต่างๆ กลบัสูค่า่เริม่ตน้ ซึง่การคนืคา่โรงงานจะท าใหข้อ้มลูในเครือ่งถูกลบ ก่อนท าการคนืคา่

โรงงานตอ้งมัน่ใจวา่ไดท้ าการส ารองฐานขอ้มลูไวแ้ลว้ ขัน้ตอนมดีงันี้ 
(GG) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ตัง้ค่า” เลอืก “อุปกรณ์” 
(HH) เลอืก “ตัง้คา่เริม่ตน้” 
(II) แสดงขอ้ความ “แน่ใจทีจ่ะลบ” หากตอ้งการยนืยนั กดปุ่ ม OK หรอื ตอ้งการยกเลกิ กดปุ่ ม ESC 

 

               
                (GG)        (HH)                 (II) 

 
 

การตัง้คา่เน็ตเวริค์ส าหรบัการเชือ่มต่อเครอืขา่ย 
เป็นการตัง้คา่เน็ตเวริค์ใหก้บัตวัเครื่องส าหรบัการเชือ่มต่อเครือ่งกบัโปรแกรม Premium Time ในการดงึขอ้มลูต่าง 

ๆ จากเครือ่ง มดีงันี้ 
(JJ) เชือ่มต่อเครือ่งผา่น Switch/HUB , Router ทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัคอมพวิเตอร ์หรอืต่อตรงกบัคอมพวิเตอร ์ 
(KK) กดปุ่ ม MENU เขา้สูห่น้าเมนูหลกั , เลอืก “ตัง้คา่” > เลอืก “เน็ตเวริค์”  
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(LL) IP ของอุปกรณ์ จะตอ้งตัง้ใหอ้ยูใ่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัคอมพวิเตอร์ การเชือ่มต่อกบัโปรแกรมจะตอ้งตัง้คา่ IP 

และ Port ทีต่วัเครือ่งและโปรแกรมใหต้รงกนั 
 

    
 

(MM) การเชือ่มต่อ Realtime Monitor กบัโปรแกรม Premium time Series 8 ฟังกช์นั Realtime Monitor นี้เพือ่แสดงผล
การเขา้-ออกประตู แบบ Realtime โดยจะต้องตัง้ค่า IP Server นัน่คอื IP ของเครื่องคอมพวิเตอร์ที่เชื่อมต่อ , 
Server Port ทีเ่ครื่องและในโปรแกรมจะตอ้งตรงกนั และอกีส่วนหนึ่งทีจ่ าเป็นคอื ตอ้งเปิดการใชง้านการเชื่อมต่อ
แบบ Realtime ทีเ่ครือ่งดว้ย  
                 

        



 


