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 ขอขอบคุณที>ใชผ้ลิตภณัฑข์องเราซึ>งใชเ้ทคโนยี>ล่าสุด ที>มีหน่วยประมวลผล ARM มั>นคงความเร็วใน

การรับขอ้มูลที>รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นตวัชี:วดัอยูใ่นระดบัชั:นนาํของอุตสาหกรรมตอบสนองการทาํงาน

ที>มีประสิทธิภาพของคุณอยา่งเตม็ที>กบัความตอ้งการ 

 เนื>องจากการปรับปรุงอยา่งต่อเนื>องของผลิตภณัฑป์ระสิทธิภาพและพารามิเตอร์ทั:งหมด 

อาจมีการเปลี>ยนแปลงผลิตภณัฑโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ที>เกิดขึ:นจริงผลิตภณัฑอ์าจไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลและจะไม่รับผดิชอบความคลาดเคลื>อนใด ๆ ระหวา่งพารามิเตอร์ทางเทคนิคที>เกิดขึ:นจริงและขอ้มูล 

description คาํอธิบายรูปภาพในเอกสารนี:อาจไม่ตรงกบัรูปภาพของผลิตภณัฑใ์นมือของคุณโปรดอา้งอิงถึง

ผลิตภณัฑจ์ริง 

1. สภาพแวดล้อมการใช้งาน 

 1） หลีกเลี>ยงการติดตั:งอุปกรณ์ในสถานที>ซึ> งแสงจา้ส่องเขา้มา แสงที>แขง็แกร่งมีอิทธิพลต่อการ

จดจาํใบหนา้ซึ>งอาจนาํไปสู่ความลม้เหลวของใบหนา้การตรวจสอบการรับรู้ 

 2） อุณหภูมิการทาํงานของอุปกรณ์คือ 0 ℃ – 45 ℃หลีกเลี>ยงการใชง้านกลางแจง้ในระยะยาว 
การใชง้านกลางแจง้ในระยะยาวจะมีผลต่อการทาํงานปกติของอุปกรณ์ ถา้มนัเป็นจะตอ้งใชก้ลางแจง้, ขอ

แนะนาํใหใ้ชม่้านบงัแดดและความร้อน อุปกรณ์ระบายความร้อนในช่วงฤดูร้อนและอุปกรณ์เกบ็ความร้อนใน

ฤดูหนาว 

2. ข้อควรระวงั 

 ในการติดตั:งแกไ้ขแผงดา้นหลงับนผนงั→ติดตั:งอุปกรณ์บนแผงดา้นหลงั→ขนัใหแ้น่น  สกรูที>

ดา้นล่างของเครื>อง 

 1） ก่อนการติดตั:งโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์นั:นเป็นปิดระหวา่งการ

ติดตั:ง การติดตั:งแบบสดและการเดินสายสามารถทาํใหเ้ครื>องเสียหายเนื>องจากการสมัผสักบัสายไฟ 

 2）ในสถานการณ์ที>กระแสไฟฟ้าสถิตหนกัโปรดเชื>อมต่อสายกราวดก่์อนแลว้จึงเชื>อมต่อสายอื>นๆ 

ซึ> งสามารถป้องกนัอุปกรณ์จากความเสียหายในไฟฟ้าสถิต 

 3） ถา้ไม่ใชพ้อร์ตของเทอร์มินลั โปรดอยา่เปิดเผยบรรทดัที>เชื>อมต่อพอร์ตที>ไม่ไดใ้ช ้อาจทาํให้

อุปกรณ์เกิดความเสียหายกบัไฟฟ้าลดัวงจรไดใ้นเวลาเดียวกนัโปรดใชเ้ส้นสีต่างกนัในการเชื>อมต่อพอร์ต 

แยกแยะพอร์ตต่าง ๆ 

 4） โปรดต่อสายอื>นก่อนเชื>อมต่อสายไฟและในที>สุดทดสอบพลงั หากพบวา่อุปกรณ์ไม่สามารถ

ทาํงานไดต้ามปกติหลงัจากไฟฟ้าเปิดตอ้งตดัไฟและตรวจสอบอุปกรณ์และทุกสาย 

 5） หากระยะห่างระหวา่งแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์อยูไ่กลมนัจะเคร่งครัดหา้มใชส้ายเคเบิล

เครือข่ายหรือสายพิเศษอื>น ๆ แทนสายไฟ 

 6） เมื>อเดินสายอุปกรณ์การเขา้งานเนื>องจากการเดินสายผดิปกติอุปกรณ์วงจรเมนบอร์ดและเครื>อง

สแกนลายนิ:วมือถูกไฟไหมซึ้>งเป็นสาเหตุใหอุ้ปกรณ์ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติซึ>งไม่อยูใ่นขอบเขตการ

รับประกนั 
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3. ขั;นตอนที?แนะนํา 

 1） ขั:นตอนที> 1: เปิดกล่องเพื>อตรวจสอบอุปกรณ์และเปิดอุปกรณ์ ตรวจสอบขอ้ยกเวน้ตั:งวนัที>และ

เวลาของอุปกรณ์และติดตั:งอุปกรณ์ 

 2） ขั:นตอนที> 2: เพิ>มผูใ้ชแ้ละลงทะเบียนรหสัผา่นของผูใ้ช ้ฯลฯ 

 3） ขั:นตอนที> 3: ตั:งกะ 

 4） ขั:นตอนที> 4: ตั:งค่ากาํหนดการกะสาํหรับผูใ้ช ้

 5） ขั:นตอนที> 5: ดาวน์โหลดบนัทึกการเขา้งานเมื>อสิ:นเดือน 

4. เมนู 

ในอินเทอร์เฟซเริ>มตน้ใหค้ลิกไอคอน”” ที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึง 

เขา้สู่เมนูเมื>อผูดู้แลระบบลงทะเบียนหลงัจากผา่นการตรวจสอบใบหนา้ของผูดู้แลระบบ 

หรือรหสัผา่นจากนั:นเมนูสามารถป้อน 

 

 •ผูใ้ช:้ ลงทะเบียนผูใ้ชดู้รายชื>อผูใ้ชต้ั:งค่าแผนกดาวน์โหลดขอ้มูลการลงทะเบียนและอพัโหลดขอ้มูล

การลงทะเบียน 

 •กาํหนดการ: บนัทึกการตั:งค่าคาํเตือน, การตั:งค่าขั:นตํ>าเกรซ, บนัทึกขอ้มูล 

 •รายงาน: ตั:งชื>อ บริษทั มนัจะปรากฏในรายงานเขา้ร่วมการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ Excel 

บนัทึกการเขา้งานในรูปแบบ TXT 

 •การตั:งค่าระบบ: มนัมีการตั:งค่าทั>วไปเช่นเวลาเขตเวลาภาษา การตั:งค่าและฟังกช์ั>นอื>น ๆ เช่นการตั:ง

ค่าการ์ดรูปแบบการลบผูใ้ชแ้ละบนัทึกทั:งหมดการทดสอบอุปกรณ์. 

 •การตั:งค่าประตู: ตั:งค่ารูปแบบเอาตพ์ตุ Wiegand, ลอ็คการหน่วงเวลา, ตั:งเวลา, ลอ็คการตั:งค่าการ

ลงทะเบียนและการตั:งค่ากลุ่มเวลา 

 •เบลล:์ ตั:งเวลาเสียงเรียกเขา้ทั:งหมด 24 กลุ่มสามารถตั:งค่าได ้

 •การสื>อสาร: ตั:งหมายเลขอุปกรณ์, การตั:งค่าเซิร์ฟเวอร์, การตั:งค่า NTP, อีเธอร์เน็ตการตั:งค่าและการ

ตั:งค่า wifi 

 •ขอ้มูล: ขอ้มูลการลงทะเบียนแบบสอบถามและขอ้มูลรายละเอียดของ เครื>อง 
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5. ผู้ใช้ 

 ขอ้มูลพื:นฐานของผูใ้ชบ้นอุปกรณ์ประกอบดว้ยใบหนา้, การ์ด, รหสัผา่นและสิทธิพิเศษ ในการจดั 

การ การเขา้ร่วมเนื>องจากการเปลี>ยนแปลงบุคลากรดงันั:นอุปกรณ์ใหเ้พิ>มลบเปลี>ยนผูใ้ชแ้ละการดาํเนินงานอื>นๆ 

คลิกที>ไอคอน ที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【ผูใ้ช】้,ซึ> งรวมถึงผูใ้ชที้>ลงทะเบียนดูรายชื>อผูใ้ชต้ั:ง

ค่าแผนกดาวน์โหลดขอ้มูลการลงทะเบียนและอพัโหลดขอ้มูลการลงทะเบียน 

 

5.1 การลงทะเบียน 
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 1) ID: เมื>อลงทะเบียนผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถมี “ID” ที>ไม่ซํ: ากนัไดห้นึ>งรายการเท่านั:น 

 2) ชื>อ: อินพตุ、 แกไ้ขชื>อโดยวธีิป้อนขอ้มูล T9 

 3) ใบหนา้: ทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื>อลงทะเบียนใบหนา้ 

 4) การ์ด: เลือก Reg.Card แลว้วางการ์ดลงบนพื:นที>ปัดเพื>อลงทะเบียนบตัร (ไม่บงัคบั) 

    5) รหสัผา่น: ID สามารถลงทะเบียนไดห้นึ>งรหสัเท่านั:น หลงัจากคลิกรหสัผา่น 

  ไอคอนป้อนรหสัผา่นที>จะตั:งค่าจากนั:นกดตกลงเพื>อยนืยนัรหสัผา่นอีกครั: ง 

หมายเหตุ: ยนืยนัรหสัผา่นโดยแตะที>บริเวณการจดจาํใบหนา้ของหนา้จอเมื>ออุปกรณ์อยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายให้

ป้อน ID-click ‘OK’-input password-click   ‘OK’ 

5.2 รายการผู้ใช้ 

 

 เรียกดูบุคคลที>ลงทะเบียนทั:งหมดในอุปกรณ์คลิกผูใ้ชที้>เกี>ยวขอ้งเพื>อแกไ้ขขอ้มูลรวมถึงชื>อรหสัผา่น

ฝ่ายผูดู้แลระบบ; คุณยงัสามารถเปลี>ยนใบหนา้ขอ้มูลการลงทะเบียนหรือลบผูใ้ชนี้: คุณสามารถคน้หาผูใ้ชที้>คุณ

ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วเพื>อแกไ้ขโดย【คน้หา ID 】หรือ【คน้หาชื>อ】ที>ดา้นบนของหนา้ 

หมายเหตุ: สาํหรับ【 Admin 】คุณสามารถเลือกไดส้ามระดบัที>แตกต่างกนัผูใ้ช:้ หากมีผูดู้แลระบบและ

ผูดู้แลระบบ Enr ในอุปกรณ์นี:ผูใ้ชจ้ะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงเมนูผูดู้แลระบบ: ผูจ้ดัการของอุปกรณ์นี:  ผูดู้แล

ระบบเท่านั:นที>ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงเมนู และบุคคลนี:สามารถใชง้านรายการทั:งหมดในอุปกรณ์นี:ผูดู้แลระบบ 

Enr: หรือที>เรียกวา่ registar บุคคลประเภทนี:ยงัไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงเมนู แต่เขาสามารถลงทะเบียนผูใ้ชไ้ด้

เท่านั:น 
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5.3 ฝ่าย 

แกไ้ขชื>อแผนกสามารถรองรับไดสู้งสุด 14 แผนก 

 

5.4 ลงข้อมูล 

  ใส่ U-disk ดาวน์โหลดขอ้มูลผูใ้ช ้(รวมถึงชื>อ face.etc) กคื็อแนะนาํใหส้าํรองขอ้มูลผูใ้ชเ้ป็นประจาํ 

5.5 ขึ;นไปที?ข้อมูล 

  ใส่ดิสก ์U อปัโหลดไฟลส์าํรองขอ้มูลก่อนหนา้การดาํเนินการนี:ยงัสามารถใชไ้ดเ้พื>อซิงโครไนซ์

ขอ้มูลบุคลากรระหวา่งสองอุปกรณ์ของสองรุ่นเดียวกนั 

5.6 การนําเข้ารูปภาพ 

 

6. กาํหนดการ 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【กาํหนดการ】รวมการตั:งค่าเกรซมิน
การตั:งค่ากะการตั:งค่าการบนัทึกคาํเตือนและขอ้มูลบนัทึก 
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6.1 Grace Min 

 

 6.2 Shift 

  1) แกไ้ขการเปลี>ยนแปลง (การเลื>อนครั: งเดียว) คลิกไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อ

เขา้ถึงเมนู →กาํหนดการ→กะ 
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 ตามเวลาทาํงานจริงเพื>อแกไ้ขกะสถานะสามารถตั:งค่าสถานะเป็นสญัญาณ (การเขา้ร่วมปกติ) 

หรือล่วงเวลา 

  2) แกไ้ข Shift (หลายกะ) เมื>อมีการเลื>อนหลายครั: งเราขอแนะนาํใหด้าวน์โหลด shift shift 

เพื>อแกไ้ข shift และแกไ้ขทุกคนเลื>อนผา่น shift shift และอปัโหลดกลบัไปยงัอุปกรณ์เพื>อหลีกเลี>ยงความน่าเบื>อ 

การดาํเนินงานบนอุปกรณ์ การดาํเนินการเฉพาะมีดงันี: : 

A、 หลงัจากเขา้ถึงเมนู→【รายงาน】→【ดาวน์โหลด Shift 】แลว้ใส่ U-disk เพื>อดาวน์โหลดกะ 

แผน่ 

              (หมายเหตุ: นอกเหนือจากการตั:งกะคุณยงัสามารถกาํหนดกะที>สอดคลอ้งกบัผูใ้ชที้>แตกต่างกนั) 

B、 เปิดแผน่ขอ้มูลพนกังานที>คุณเพิ>งดาวน์โหลดไปยงัดิสก ์U บนพีซี 

C、 หลงัจากแกไ้ขแลว้ใหอ้ปัโหลดกลบัไปยงัอุปกรณ์ 

              (สาํหรับรายละเอียดเพิ>มเติมโปรดดูที>【 download shift 】และ【 upload shift 】 partsในบทที> 7) 

6.3 การเตือนภัย 

 

【Log Warning】：เมื>อจาํนวนของระเบียนที>เหลือที>สามารถเกบ็ไวไ้ดน้อ้ยกวา่ค่าขอ้ความเตือนจะเป็น 

   ปรากฏขึ:นเมื>อเจาะ 

【Log Interval】：หากผูใ้ชต้รวจสอบซํ: าภายในเวลาที>กาํหนดอุปกรณ์จะแจง้ใหย้นืยนัแลว้และบนัทึกนี:  

                 จะไม่ถูกจดัเกบ็ 

【Save Photo】：ตั:งค่าวา่จะบนัทึกภาพเมื>อลงทะเบียนใบหนา้, ภาพถ่ายไฟลย์งัสามารถส่งออกเมื>อดาวน์ 

                                โหลดการลงทะเบียนขอ้มูล. 
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6.4 บันทกึข้อมูล 

 ป้อน ID ผูใ้ชแ้ละช่วงเวลาเพื>อคน้หาบนัทึกของผูใ้ชที้>เกี>ยวขอ้งหากตั:งค่าพื:นที> ID ผูใ้ชว้า่งเปล่า

จากนั:นจะทาํการสืบคน้ระเบียนทั:งหมดของผูใ้ชท้ั:งหมด 

 

7. รายงาน 

  คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→ 

【รายงาน】มนัมีการตั:งค่าชื>อ บริษทั ดาวน์โหลด / อปัโหลดกะดาวน์โหลดรายงานและดาวน์โหลดบนัทึก

การเขา้งาน 
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              【 บริษทั 】: ตั:งชื>อ บริษทั มนัจะแสดงในรายงาน 

  【ดาวน์โหลด shift 】: ใส่  U-disk  สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลการตั:งค่ากะได ้ (ตารางเวลา)  และ

ขอ้มูลการตั:งเวลาของผูใ้ช ้(Shift table) ในรูปแบบ Excel จากนั:นแกไ้ขบน PC 

 

 
 แกไ้ขกะตามเวลากะจริง หลงัจากแกไ้ขและบนัทึกไฟลล์งใน  U-ดิสก ์

 

บันทกึ: 

 1） เพื>อความปลอดภยัของขอ้มูล ตอ้งคดัลอกไฟลไ์ปยงัคอมพิวเตอร์แลว้แกไ้ขจากนั:น คดัลอก

กลบัสู่ดิสก ์U อยา่แกไ้ขโดยตรงใน U-disk มิฉะนั:นจะเกิดขอ้ผดิพลาดไดรั้บแจง้เมื>ออพัโหลด 

 2） เวลาเขา้งานตอ้งอยูใ่นรูปแบบของเวลาและประเภทการเขา้งานตอ้งเป็นรูปแบบของตวัเลข 

ดงันั:นเมื>อคุณจดัการการตั:งค่ากรุณาใส่ใจวา่การป้อนขอ้มูลวธีิการอยูใ่นสถานะครึ> งมุมภาษาองักฤษ วธีิการ

ตรวจสอบ: ตวัอยา่งเช่นเมื>อคุณป้อนขอ้มูล 10:30 ดบัเบิลคลิกที>เซลลนี์:จากนั:นซอฟตแ์วร์จะเปลี>ยนตวัเลขให ้

เป็นอตัโนมติั10:30:00 

 3） หากคุณไม่ตอ้งการตอกบตัรตอนเที>ยงใหร้วมสองส่วนเขา้ดว้ยกนั สาํหรับตวัอยา่ง:                 

08 ： 30-12： 00 13： 30-17： 50, สามารถตั:งค่าเป็นตอนที> 1: 08： 30-17： 50 ไม่อนุญาตการตั:ง  

ค่าการขา้มเวลา ตวัอยา่งเช่นเมื>อคุณเสร็จสิ:นการตั:งค่าส่วนที> 1 คุณไม่สามารถขา้มส่วนที> 2 และไปตั:งค่าส่วน    

ที> 3 

 

 
 กาํหนดกะใหก้บัผูใ้ช ้"1" ในตารางนี:หมายถึงกะ 1 (กะเริ>มตน้คือshift 1) ตามสถานการณ์จริงเพื>อ

กาํหนดกะใหก้บัผูใ้ช1้-24 หมายถึงการเปลี>ยนแปลงที>แตกต่างกนั 25 และ 26 สอดคลอ้งกบัการลาและธุรกิจ 

การเดินทางตามลาํดบัและไม่สามารถแกไ้ขไดห้ากตั:งค่าวา่งจะแสดงการพกัผอ่นหรือวนัหยดุเราแนะนาํให้

แกไ้ขและอปัโหลดชีตไปยงัอุปกรณ์ก่อนดาวน์โหลดรายงานการเขา้ร่วมประชุมสิ:นเดือน 
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 【อปัโหลดกะ】： หลงัจากแกไ้ขใส่ U-disk แลว้คลิก【Upld Shift 】 แลว้คุณสามารถอปัโหลดการตั:ง

ค่ากะที>แกไ้ขและขอ้มูลการตั:งเวลาของผูใ้ชล้งในอุปกรณ์ 

【ดาวน์โหลดรายงาน】： ใส่ U-disk เลือกเวลาเริ>มตน้และสิ:นสุดจากนั:นคลิก ‘รายงาน’ เพื>อดาวน์โหลด

ประกอบดว้ยรายงาน 5 ประเภทดงันี: : 
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【ดาวน์โหลดไฟล】์： เลือกช่วงวนัที>มนัจะทาํการดาวน์โหลดไฟลบ์นัทึกในรูปแบบ TXT และหมายเลขที>

อยูด่า้นหลงัชื>อไฟลห์มายถึงรหสัอุปกรณ์ ( ID ) 

8. ระบบ 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【ระบบ】มนัมีการตั:งค่าทั>วไปและการ
ตั:งค่าขั:นสูง 

 8.1 การตั;งค่าทั?วไป 

 

8.2 การตั;งค่าขั;นสูง 
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9. การติดตั;งประตู 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【การตั:งค่าประตู】รวมการตั:งค่าประตู
การตั:งค่าเวลาลอ็กการลงทะเบียนกลุ่มเวลาปลดลอ็คการตั:งค่ากลุ่ม 

9.1 การติดตั;งประตู 

 

 9.2 การตั;งเวลา 

   ตามกฎและขอ้บงัคบัของการเขา้และออกของผูใ้ชต้ั:งค่าการเขา้ถึงเวลาของแต่ละสปัดาห์

ตามการตั:งค่าเวลาที>สอดคลอ้งกนัคุณสามารถตั:งค่าทั:งหมด 50 ช่วงเวลา 

หมายเหตุ: ช่วงเวลา 04 เป็นช่วงเวลาปลุก 
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9.3 ลอ็คการลงทะเบียน 

 

 คลิกผูใ้ชที้>เกี>ยวขอ้งเพื>อตั:งค่าเขตเวลาของผูใ้ชจ้าํนวนที>ตั:งไวใ้นลอ็คคอลมัน์ register แสดงถึง

ความหมายที>แตกต่าง： แสดงถึงอกัขระช่วงเวลา   หมายเลขแรกหมายถึงกลุ่มที>ผูใ้ชเ้ป็นสมาชิกอีกสาม 
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หมายเลขแสดงถึงจาํนวนอนุกรมของการตั:งค่าเวลาที>เราตั:งไวใ้นส่วนก่อนหนา้;หลงัจากตรวจสอบในอุปกรณ์

ตรวจสอบวา่เวลาอยูใ่นเขตเวลาของผูใ้ชถ้า้เป็นแลว้ประตูจะเป็นเปิดถา้ไม่ตรวจสอบก่อนวา่ผูใ้ชอ้ยูใ่นกลุ่มผูใ้ช้

หรือไม่ถา้ไม่ใช่จะไม่อนุญาตเปิดประตูถา้มนัเป็นแลว้ตรวจสอบวา่เวลานี:อยูใ่นเขตเวลาของกลุ่มถา้มนัเป็นแลว้ 

ประตูจะเปิดขึ:นมิฉะนั:นจะไม่อนุญาตใหเ้ปิดประตู 

 หมายเหตุ： เขตเวลาของกลุ่มถูกตั:งค่าในส่วน 9.4 กลุ่มเวลาซึ>งแต่ละกลุ่มผูใ้ชส้ามารถตั:งค่าได ้

มากถึงสามโซนเวลา 

 

 คุณสามารถคน้หาบุคคลที>คุณตอ้งการแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเร็วโดย【คน้หา ID 】หรือ【คน้หา 

ชื>อ】ที>ดา้นล่าง 
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 9.4 กลุ่มเวลา 

   กลุ่มเวลากาํหนดเขตเวลาของกลุ่มในระหวา่งที>ผูใ้ชอ้ยูก่ลุ่มนี:สามารถเปิดประตูแต่ละกลุ่ม

สามารถตั:งค่าไดสู้งสุด 3 ครั: งการตั:งค่า 

  แผน่ดา้นล่าง: 【กลุ่ม 1 】มีสามโซนเวลา: 01,03 และ 05 

               【กลุ่ม 2 】ถึง【กลุ่ม 5 include รวมโซนเวลา 01 เท่านั:น 
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 9.5 ปลดลอ็คกลุ่ม 

 

 ตวัอยา่ง: ตั:งค่า open group1 เป็น 12 ซึ> งหมายถึงคาํจาํกดัความของการควบคุมการเขา้ถึงของผูใ้ชใ้น

ดา้นบนส่วนจะถูกกาํหนดวา่หนึ>งจากกลุ่ม 1 และอีกหนึ>งจากกลุ่ม 2 ร่วมกนัเพื>อตรวจสอบวา่สามารถเปิดประตู 

กลุ่มเวลาสามารถตั:งค่าไดสู้งสุด 5 กลุ่ม 

  ตวัอยา่งที> 1： คนเดียวสามารถเปิดประตูได ้

  กลุ่ม 1         1    ในการตั:งค่าดา้นบนซึ>งหมายความวา่เฉพาะผูใ้ชที้>อยูใ่นกลุ่ม 1 เท่านั:นที>

สามารถเขา้ถึงประตู 

  ตวัอยา่งที> 2： ผูใ้ชที้>แตกต่างจากกลุ่มที>แตกต่างกนั 

  กลุ่ม 1         12  ในการตั:งค่าดา้นบนซึ>งหมายความวา่ตอ้งการผูใ้ช ้2 คนที>เป็นของกลุ่ม 1 

และอีกกลุ่มหนึ>งที>อยูใ่นกลุ่ม 2 จะตอ้งร่วมกนัตรวจสอบวา่สามารถเขา้ถึงประตูไดห้รือไม่ 

            ผูใ้ชที้>อยูใ่นกลุ่ม 1 และผูใ้ชที้>อยูใ่นกลุ่ม 2 ไม่มีสิทธิo เปิดประตูอิสระ 

 

10. เบลล์ 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【เบลล】์เวลาเสียงเรียกเขา้ที>กาํหนดไว้
สูงสุด 24 กลุ่ม แตะที>เวลาระฆงัเพื>อเปิดใชง้าน 

 

11. การสื?อสาร 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【】 Comm 
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 11.1 Comm 

 

 

 11.2 เซิร์ฟเวอร์ 
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 เมื>อคุณเลือกโหมดไปยงัอินเทอร์เน็ตใน【 Comm 】โปรดทาํตามที>เกี>ยวขอ้งการตั:งค่าเซิร์ฟเวอร์

ในหนา้นี:  

 

 11.3 NTP 

  มนัมีไวส้าํหรับปรับเทียบเวลาของอุปกรณ์ หลงัจากเปิดใชง้านใหต้ั:งค่า NTP ที>สอดคลอ้ง

กนัเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จะปรับเทียบตามเซิร์ฟเวอร์นี:  

 

 11.4 Ethernet 
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11.5 Wifi 
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12. ข้อมูลระบบ 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【ขอ้มูล】ขอ้มูลการลงทะเบียน
แบบสอบถามและขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ 

 

ภาคผนวก 1 แผนผงัไดอะแกรมของการเดินสายควบคุมการเขา้ถึง 

1) แผนผงัแผนผงัการเดินสายของอุปกรณ์ 
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2)  แผนภาพการเชื>อมต่ออุปกรณ์ 

 

ภาคผนวก 2 บทนําวธีิการป้อนข้อมูล 

 

 แตะ 'Alt' เพื>อสลบัตวัพิมพใ์หญ่ / ตวัพิมพเ์ลก็หรือตวัเลขหลงัจากเสร็จสิ:นใหแ้ตะ ‘Ok’ เพื>อบนัทึก 

วธีิการใส่เครื>องหมายวรรคตอน: เมื>อวธีิการป้อนขอ้มูลเป็นตวัพิมพใ์หญ่ / ตวัเลก็คลิก continuous ’อยา่งต่อเนื>อง

เพื>อเลือกสิ>งที>คุณตอ้งการป้อนขอ้มูล คนแรกคือพื:นที>, ที>สองคือจุดและอื>น ๆ 
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ภาคผนวก 3 ฟังกช์ั>นการวดัอุณหภูมิ 

 คลิกที>ไอคอนที>มุมขวาบนของหนา้จอเพื>อเขา้ถึงเมนู→【ระบบ】 - 【การตั:งค่าทั>วไป】 

คาํอธิบายของพารามิเตอร์ที>เกี>ยวขอ้งดงัต่อไปนี:  
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Download access report with temperature Click the icon in the higher right corner of screen to access into 

menu → 【Report】-【Temperature report】 
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