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เคร่ืองสแกนลายนิว้มือรุ่น Ci690S รองรับการตรวจสอบด้วยระบบลายนิว้มือ รหัส และบัตร  แสดงผลการ
ท างานด้วยจอภาพสีคมชดั เหมาะส าหรับควบคุมการเปิด-ปิดประตู เช่ือมต่อข้อมูลได้ทัง้ USB Communication และ 
TCP/IP อีกทัง้ยังถ่ายโอนข้อมูลผ่านจากอีกเคร่ืองไปยังอีกเคร่ืองได้ด้วย USB Flash Drive Download มีระบบป้องกัน
การเวียนบัตรซ ้ า  
 
 
คุณสมบตัเิดน่  

• รองรับการสแกนด้วยใบหน้า 
• ความเร็วสูงและแม่นย าในการตรวจสอบลายนิว้มือ 
• มีโหมดการระบุตัวตนทัง้ ใบหน้า/ลายนิว้มือ/รหัส/บัตร 
• รองรับข้อมูลลายนิว้มือผู้ใช้สูงถึง 700 ลายนิว้มือ, บันทึกเหตุการณ ์160000 เหตุการณ ์
• จอแสดงผลขนาด 2.8 นิว้ TFT screen  
• พอร์ตการเช่ือมต่อ TCP/IP , USB Flash Drive Download , USB Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standalone Facescan 
Time Attendance and Access Control System 
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ขอ้ควรรู้เบือ้งตน้เกีย่วกบัการสแกนลายนิว้มอื 
 

การสแกนลายนิว้มือท่ีถกูต้อง; 

 
วางนิว้บนเซน็เซอร์ ให้แน่ใจว่าจุดกึ่งกลางนิว้มืออยู่ท่ีศูนย์กลางของเซน็เซอร์  

 
 

การสแกนลายนิว้มือท่ีไม่ถกูต้อง; 
 

                       
     ไม่วางดว้ยปลายนิว้                     ไม่วางนิว้มือชิดดา้นใดด้านหน่ึง 

 
 

                       
ไม่ตะแคงนิว้มือ            ไม่แตะแค่ขอบล่างเซน็เซอร์ 
 

 
1. การเข้าสูเ่มน ู

หลังจากติดตัง้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เม่ือจ่ายไฟเคร่ืองจะติดเองอัตโนมัติ และแสดงหน้าหลัก (รูปซ้าย)  หาก
ต้องการเข้าสู่เมนูให้ กดปุ่ม MENU เพ่ือเข้าสู่หน้าเมนูหลัก (รูปขวา) 
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2. การลงทะเบยีนผูใ้ช้ 

เพ่ือเพิ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิ์การควบคุมประตูได้ โดยการลงทะเบียนส าหรับเคร่ืองนี้มี 3 ประเภท ได้แก่ ลงทะเบียน
ลายนิว้มือ บัตร และ รหัส โดยการลงทะเบียนแต่ละ ID สามารถเพิม่ข้อมูลได้ทัง้ลายนิว้มือ บัตร และ รหัส  
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ (ใบหน้า) 
(a) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้”  
(b) เลือก “ใหม”่แล้วกดปุ่ม “OK” 
(c) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK” 
(d) ใส่ช่ือผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” 
(e) เลือกลงทะเบียน “ใบหน้า” แลว้กด “ตกลง” 
(f) กรุณาวางมองให้บริเวณดวงตาอยู่ในกรอบสีเขียว จนส าเร็จ 
(g) การลงทะเบียนส าเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพ่ือลงทะเบียนแบบอื่น หรือ กดปุ่ม ESC เพ่ือจบการลงทะเบียน 
 

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

 

   
(e)   (f)    (g)    

 
          
 



           คูม่อืการใชง้าน CMiF68S            Oct,2017 

 

4 HIP Global Co.,Ltd. 

 
ลงทะเบียนผู้ใช้ (ลายนิว้มือ) 
(h) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “ใหม”่ 
(i) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK” 
(j) ใส่ช่ือผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” 
(k) เลือกลงทะเบียน “ลายนิว้มือ” แล้วกดปุ่ม “OK” 
(l) วางนิว้มือท่ีเซน็เซอร์เพ่ือเก็บลายนิว้มือ ครัง้ท่ี 1 
(m) วางนิว้มือท่ีเซน็เซอร์เพ่ือเก็บลายนิว้มือ ครัง้ท่ี 2 
(n) วางนิว้มือท่ีเซน็เซอร์เพ่ือเก็บลายนิว้มือ ครัง้ท่ี 3 
(o) การลงทะเบียนส าเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพ่ือส ารองลายนิว้มือ หรือ กดปุ่ม ESC เพ่ือจบการลงทะเบียน 

 
 

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

     
(l)    (m)    (n)    (o) 
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ลงทะเบียนผู้ใช้ (รหสั) 
(p) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “ใหม”่ 
(q) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK” 
(r) ใส่ช่ือผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” 
(s) เลือกลงทะเบียน “รหัส” แล้วกดปุ่ม “OK”  
(t) ใส่รหัสผ่าน แลว้กดปุ่ม OK 
(u) ใส่รหัสยืนยันอีกครัง้ แล้วกดปุ่ม OK 
(v) การลงทะเบียนส าเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้ล าดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพ่ือจบการลงทะเบียน 
 

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

 

       
(t)    (u)    (v)    
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ลงทะเบียนผู้ใช้ (บัตร)  
(w) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” > เลือก “ใหม”่ 
(x) ใส่ ID แล้วกดปุ่ม “OK” 
(y) ใส่ช่ือผู้ใช้ (หรือปล่อยช่องว่างได้เช่นกัน) แล้วกดปุ่ม “OK” 
(z) เลือกลงทะเบียน “บัตร” แล้วกดปุ่ม “OK”  
(aa) ทาบบัตรท่ีเคร่ือง 
(bb) การลงทะเบียนส าเร็จ ถ้ากดปุ่ม OK เพ่ือลงทะเบียนผู้ใช้ล าดับต่อไป หรือ กดปุ่ม ESC เพ่ือจบการลงทะเบียน 

 
              

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

      
(aa)      (bb)                      
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3. การก าหนดสทิธิผู์ด้แูลระบบ 
เม่ือเคร่ืองนัน้ๆ ถูกตัง้ค่าให้มีผู้ดูแลแล้ว หากผู้ใช้จะเข้าสู่เมนูเพ่ือตัง้ค่าก็จะไม่สามารถเข้าได้ จะต้องเป็นผู้ดูแล

เท่านัน้ถึงเข้าเพ่ือไปตัง้ค่าต่างๆได้ ขัน้ตอนมีดังนี ้
(A) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” 
(B) เลือก “แก้ไข” 
(C) เลือกผู้ใช้ท่ีต้องการตัง้ค่าเป็นผู้ดูแลระบบ 
(D) เลือก “สิทธิ์”  และก าหนดให้เป็น “ผู้ดแูล” แล้วกดปุ่ม “OK” 

 

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

  
4. ลบขอ้มูลผูใ้ช้ 

เป็นการลบข้อมูลผู้ใช้ท่ีไม่ได้ใช้แล้ว หรือต้องการยกเลิกข้อมูลพนักงานท่ีได้ลาออกไปแล้วออกจากเคร่ือง 
(A) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” 
(B) เลือก “แก้ไข” 
(C) เลือกผู้ใช้ท่ีต้องการลบ 
(D) เลือก “ลบผู้ใช้” กดปุ่ม “OK” จะแสดงข้อความ “แน่ใจท่ีจะลบ” หากต้องการด าเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ 

ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC 
 

    
(A)    (B)    (C)    (D) 
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5. การลบบนัทกึทัง้หมด 

เป็นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้การลบข้อมูลควร
มัน่ใจแล้วว่าได้มีการส ารองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) ไว้แล้ว ขัน้ตอนมีดังนี ้
(E) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ตัง้ค่า” 
(F) เลือก “อุปกรณ”์ 
(G) เลอืก “ลบบันทึกทัง้หมด” 
(H) ใส่รหัสยนืยนั “8282” แลว้กดปุ่ม “OK” 
(I) ข้อความยนืยนั “แน่ใจหรือท่ีจะลบ” 
(J) ก าลังท าการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้หมด รอสกัครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ค่า

อุปกรณ์  
 

             
(E)    (F)    (G)    (H) 
 

  
(I)    (J)    
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6. การลบขอ้มูลทัง้หมด 
เป็นการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก , ข้อมูลผู้ใช้ ทัง้หมด หากลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ ฉะนัน้การลบ

ข้อมูลควรมัน่ใจแล้วว่าได้มีการส ารองข้อมูลเวลาการเข้า-ออก (Log) และข้อมูลผู้ใช้ไว้แล้ว ขัน้ตอนมีดังนี ้
(K) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ตัง้ค่า” 
(L) เลือก “อุปกรณ”์ 
(M) เลอืก “ลบบันทึกทัง้หมด” 
(N) ใส่รหัสยนืยนั “8282” แลว้กดปุ่ม “OK” 
(O) ข้อความยนืยนั “แน่ใจหรือท่ีจะลบ” 
(P) ก าลังท าการลบข้อมูลบันทึกการเข้า-ออก ทัง้หมด รอสกัครู่ แล้วหน้าจอจะกลับไปหน้ารายการตัง้ค่า

อุปกรณ์  
 

             
(K)    (L)    (M)    (N) 
 

  
(O)    (P)   
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7. ดาวน์โหลดขอ้มูลผูใ้ช้ผา่น Flash Drive 

เป็นการดึงข้อมูลผู้ใช้เพ่ือถ่ายข้อมูลผู้ใช้จากเคร่ืองหน่ึงไปยังอีกเคร่ืองหน่ึง ตามขัน้ตอนดังนี ้
(Q) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” 
(R) เช่ือมต่อ Flash Drive กับเคร่ือง และเลือก “ดาวน์โหลด” 
(S) ก าลังดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ 
(T) การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ส าเร็จ 
           

    
(Q)    (R)    (S)    (T) 

 
8. อพัโหลดขอ้มูลผูใ้ช้ผา่น Flash Drive 

เม่ือดาวนโ์หลดข้อมูลผู้ใช้จากเคร่ืองหน่ึงแล้ว แลว้ต้องการอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้เหล่านัน้มายังอีกเคร่ืองหน่ึงโดย
ท่ีไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่ ขัน้ตอนมีดังนี ้
(U) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ผู้ใช้” > เช่ือมต่อ Flash Drive กับเคร่ือง และเลือก “อัพโหลด” 
(V) แสดงข้อความ “ลบทัง้หมด?” หากต้องการด าเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลกิ กดปุ่ม ESC 
(W) ก าลังอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ 
(X) การอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ส าเร็จ 
   

     
(U)    (V)    (W)    (X) 
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9. ดาวน์โหลด Log ผา่น Flash Drive เพือ่น าเข้าโปรแกรม Premium Time Series 8 

เป็นการดาวน์โหลด Log (ข้อมูลการทาบบัตร/รหัสเข้า-ออก) ผ่าน Flash Drive เพ่ือน าข้อมูลท่ีดาวน์โหลด
แล้วน าเข้าไปท่ีโปรแกรม Premium Time Series 8 ด้วย Flash Drive มีดังนี ้
(Y) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “รายงาน” 
(Z) เลือก “บันทึก” 
(AA) แสดงข้อความ “Encrpt?” หากต้องการด าเนินการต่อ กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC 
(BB) ก าลังดาวน์โหลด Log 
(CC) การดาวน์โหลด Log ส าเร็จ น า U disk เช่ือมต่อโปรแกรม Premium Time Series 8 เพ่ือน าเข้า Log 

 
 

    
(Y)    (Z)    (AA)    (BB) 

 

     
  (CC) 
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10. การตัง้ค่า 

การตัง้ค่า วันท่ี/เวลา ให้กับตัวเคร่ือง 
เป็นการตัง้ค่าวันท่ี และเวลาให้กับตัวเคร่ือง เพราะบางครัง้การเปิดใช้งานเคร่ืองครัง้แรก วัน เวลา ของเคร่ือง

อาจจะไม่ตรงกับเวลาจริง เพราะหากตัง้เวลาผิดจะส่งผลต่อการดึง Log เวลาการทาบบัตรท่ีผิดเพีย้นไปด้วย โดย
ขัน้ตอนมีดังนี ้
(DD) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ตัง้ค่า” 
(EE) เลือก “เวลา” 
(FF) ตัง้ค่าวันท่ีและเวลาเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยืนยัน กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC 

 

                     
                (DD)           (EE)                 (FF) 
 

การคืนค่าโรงงาน  
เพ่ือคืนค่าการตัง้ค่าต่างๆ กลบัสู่ค่าเริม่ต้น ซ่ึงการคืนค่าโรงงานจะท าให้ข้อมูลในเคร่ืองถูกลบ ก่อนท าการคืน

ค่าโรงงานต้องมัน่ใจว่าได้ท าการส ารองฐานข้อมูลไว้แล้ว ขัน้ตอนมีดังนี ้
(GG) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลกั , เลือก “ตัง้ค่า” เลือก “อุปกรณ”์ 
(HH) เลือก “ตัง้ค่าเริม่ต้น” 
(II) แสดงข้อความ “แน่ใจท่ีจะลบ” หากต้องการยืนยัน กดปุ่ม OK หรือ ต้องการยกเลิก กดปุ่ม ESC 

 

               
                (GG)        (HH)                 (II) 
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การตัง้ค่าเน็ตเวิร์คส าหรับการเช่ือมต่อเครือข่าย 
เป็นการตัง้ค่าเน็ตเวิร์คให้กับตัวเคร่ืองส าหรับการเช่ือมต่อเคร่ืองกับโปรแกรม Premium Time ในการดึง

ข้อมูลต่าง ๆ จากเคร่ือง มีดังนี ้
(JJ) เช่ือมต่อเคร่ืองผ่าน Switch/HUB , Router ท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ หรือต่อตรงกับ

คอมพิวเตอร์  
(KK) กดปุ่ม MENU เข้าสู่หน้าเมนูหลัก , เลือก “ตัง้ค่า” > เลือก “เน็ตเวิร์ค”  

 

        
 
(LL) IP ของอุปกรณ์ จะต้องตัง้ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อกับโปรแกรมจะต้องตัง้ค่า 

IP และ Port ท่ีตัวเคร่ืองและโปรแกรมให้ตรงกัน 
 

    
 

(MM) การเช่ือมต่อ Realtime Monitor กับโปรแกรม Premium time Series 8 ฟังก์ชัน Realtime 
Monitor นี้เพื่อแสดงผลการเข้า-ออกประตู แบบ Realtime โดยจะต้องตัง้ค่า IP Server นั่นคือ IP ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ , Server Port ท่ีเคร่ืองและในโปรแกรมจะต้องตรงกัน และอีกส่วนหน่ึงท่ี
จ าเป็นคือ ต้องเปิดการใช้งานการเช่ือมต่อแบบ Realtime ท่ีเคร่ืองด้วย  
                 

        



 


