คู่มือการใช้งาน

Ci 806U

ข้อมูลเบื้องต้น
เครื่ องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือพร้อมระบบควบคุมการทํางานของประตูรุ่น Ci 806U มาพร้อมการรองรับลายนิ้วมือ
สู งสุ ด 3,000 ลายนิ้ วมื อและบันทึกบันทึ กเวลาได้ 100,000 รายการ เชื่ อมต่อกลอนแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ง่ายและควบคุมได้ดงั ใจ
จอแสดงผลขนาด 2.4นิ้ว ทํางานสะดวกง่ายดายด้วยเมนูภาษาไทยพร้อมรู ปแบบเมนูเป็ นแบบภาพไอคอนเข้าใจง่ายสามารถใช้
งานร่ วมกับบัตร Proximity เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบันทึกเวลาของพนักงาน

คุณสมบัติเครื่ อง
Sensor type

Optical

Fingerprint capacity

3,000pcs

Record capacity

100,000pcs

Password capacity

3,000pcs

Card supported

125kHz EM, detection range ≤100mm

Card capacity(Optional)

3,000pcs

Access mode

Fingerprint/ID Card/Password

Access control function

255 time zone; multiple fingerprint access; one output
port for alarm

Alarm function

Door open alarm; force case opening alarm; etc.

Doorbell function

Independent doorbell linking with the external doorbell
available

E-lock control

1.5A, DC 12V relay output

Communication

TCP/IP, RS485, U-DISK download, WG26/34

LCD display screen

2.4" TFT

Scanning time

≤1s

FRR(False rejection rate)

≤1%

FAR(False acceptance rate)

≤0.0001%

Power supply

DC 12V, standby current: 200mA, working current:
400mA

Operating temperature

0℃-45℃

Operating humidity

20%-80%RH

เมนูการทํางานต่างๆ
เมนู

ผู้ใช้
เป็ นเมนูที่ใช้สาํ หรับการจัดการเกี่ยวกับผูใ้ ช้ต้ งั แต่เพิ่มผูใ้ ช้หรื อลบผูใ้ ช้ร่วมไปถึงการตั้งสิ ทธิของผูใ้ ช้

โดยมีเมนูดงั นี้
ข้ อมูลผู้ใช้ เป็ นเมนูที่ใช้สาํ หรับบันทึกผูใ้ ช้เข้าเครื่ องสแกนลายนิ้วมือ
ลบ เป็ นเมนูที่ใช้สาํ หรับลบผูใ้ ช้ที่เราไม่ตอ้ งการออกจากตัวเครื่ องโดยจะต้องเลือกรหัสที่เราอยากจะลบและ
เลือกลบจะทําให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้คนนั้นหายไป
เมนู

ข้ อมูลผู้ใช้
เป็ นเมนูที่ใช้สําหรับการตั้งค่าต่างๆบนเครื่ อง ตั้งแต่ดูบนั ทึกของผูใ้ ช้ การใส่ ขอ้ ความรวมถึงการลบบันทึ ก

ต่างๆด้วยโดยมีเมนูดงั นี้
ดูข้อมูลผู้ใช้ เป็ นเมนูที่ใช้สาํ หรับการดูบนั ทึกการลงเวลาของผูใ้ ช้โดยจะอยูใ่ นเมนูยอ่ ย [View Glog] โดย
สามารถใส่ รหัสผูใ้ ช้เพื่อดูขอ้ มูลบันทึกเวลาได้ที่หน้าเครื่ องได้เลย
LogSetup เป็ นเมนูสาํ หรับการจัดการเกี่ยวกับบันทึก เช่น การเตือนบันทึกเต็มรวมถึงการลบข้อมูลที่ถกู

ข้ อความ เป็ นเมนูให้เราสามารถเลือกช่วงวันเวลาที่จะแสดงข้อความโชว์บนหน้าจอเครื่ องสแกน

LogInFo เป็ นเมนูสาํ หรับดูขอ้ มูลเครื่ องสแกนจะมีขอ้ มูล จํานวนผูใ้ ช้หรื อจํานวนผูด้ ูแลระบบรวมถึง
ข้อมูลจํานวนการบันทึกเวลา
tSegment เป็ นเมนูสาํ หรับการตั้ง สถานะการสแกนนิ้วที่หน้าเครื่ องยกตัวอย่างทุกครั้งที่ทาํ การสแกน
ลายนิ้ วมือเพื่อบันทึกเวลาเครื่ องจะบันทึกเวลาพร้อมสถานะการเข้างานถ้าไม่มีการตั้งสถานะทุกครั้งที่สแกนลายนิ้ วมือเครื่ อง
สแกนจะบันทึกเวลากับสถานะเข้างานทุกครั้งแต่ถา้ มีการตั้งสถานะที่เครื่ องสถานะเครื่ องจะเปลี่ยนตามเวลาที่เราตั้งสถานะไว้
เช่น 8.00 น. เป็ นสถานะเข้างานพอถึงเวลา 17.00 น.

เมนู

U – Disk
เป็ นเมนูสาํ หรับการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่ องสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ หรื อถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่ องสแกน

เครื่ องที่ 1 ไปเครื่ องสแกนเครื่ องที่ 2 โดยข้อมูลจะถูกโอนถ่ายผ่าน Flash Drive โดยมีเมนูยอ่ ยดังนี้
ดาวน์ โหลด เป็ นเมนูสาํ หรับดึงข้อมูลจากเครื่ องสแกนมาสู่ Flash Drive

อัพโหลด เป็ นเมนูสาํ หรับส่ งข้อมูลจาก Flash Drive สู่เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ

เมนู

ตั้งค่ า
เป็ นเมนูต้ งั ค่าต่างๆบนเครื่ องสแกนอย่างภาษาหรื อการตั้งค่าเชื่อมต่อเครื่ องสแกนกับคอมพิวเตอร์ โดยมีเมนู

ย่อยดังนี้
เมนู

System เป็ นเมนูต้ งั ค่าต่างๆบนเครื่ องโดยมีเมนู [ภาษา] ใช้เปลี่ยนภาษา เมนู [ตั้งเวลา] ให้เปลี่ยนวันเวลาที่

เครื่ องสแกน เมนู [ระดับเสี ยง] ใช้เพิ่ม – ลดเสี ยงตอบรับเครื่ องสแกน เมนู [ความยาวของ User ID] ใช้เพิ่ม – ลด รหัสพนักงานที่
เครื่ องสแกนตั้งแต่ 4 -18
เมนู

Comm. เป็ นเมนูใช้ต้ งั ค่าต่างๆเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่ องสแกนกับคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลต่างๆไปใช้

โดยมีเมนูยอ่ ย เมนู [Device ID] เป็ นเมนูใช้ต้ งั ค่าหมายเลขเครื่ องสแกนโดยหนึ่ งเครื่ องสามารถตั้งได้ 1หมายเลข เมนู [Com
Key] เป็ นเมนูต้ งั ค่ารหัสที่ใช้ในการเชื่อมต่อถ้ามีการตั้งรหัสไว้จาํ เป็ นจะต้องใส่ รหัสด้วยในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง เมนู [Port No]
เป็ นเมนูต้ งั ค่าพอร์ตเชื่อมต่อในระบบ TCI/IP เมนู [IP Address] เป็ นเมนูต้ งั ค่า IP เครื่ องสแกน
เมนู

Sensor เป็ นเมนูใช้ปรับค่าหัวอ่านให้ตรงกับสภาวะแสงที่ใช้งานจริ ง

เมนู

Alarm เป็ นเมนูไว้ต้ งั เวลาเตือนที่เครื่ องเหมือนนาฬิกาปลุก สามารถตั้งได้ 24 ช่วงเวลา

เมนู

Power เป็ นเมนูไว้ต้ งั ค่าเครื่ องเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้โดยมีเมนูยอ่ ยดังนี้ [Power off Time] เป็ นการตั้งเวลา

ปิ ดเครื่ อง [Standby Time] เป็ นการตั้งค่า การพักหน้าจอเครื่ องสแกนให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
เมนู

S-Test เป็ นเมนูใช้สาํ หรับ test Function ต่างๆ ที่อยูใ่ นเครื่ อง เช่น จอ LCD, ปุ่ มกด, เสี ยง เป็ นต้น

การใช้ งานเบือ้ งต้ น
การบันทึกผู้ใช้
การบันทึกผูใ้ ช้เป็ นการเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่เข้าไปในเครื่ องสแกน โดยกดปุ่ ม [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK จากนั้นเลือกที่
[ข้ อมูลผู้ใช้ ] กด OK เครื่ องจะให้ใส่ รหัสพนักงานใส่ รหัสพนักงานที่ตอ้ งการถ้าไม่ใส่ ระบบเครื่ องจะใส่ รหัสพนักงานที่ 1 และจะ
เพิ่มขึ้นทีละ 1 รหัส กด OK จะมีเมนู สิ ทธิ์ ขึ้นมาถ้าต้องการเปลี่ยนสิ ทธิ์ จากผูใ้ ช้ให้เป็ นผูด้ ูแล โดยกดที่ปุ่ม Menu เพื่อเปลี่ยน
สิ ทธิ์ ให้เป็ นอย่างที่ตอ้ งการจากนั้นกด OK เลือกการบันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการ โดย มี การบันทึกลายนิ้วมือ การบันทึกรหัสผ่าน
การบันทึกบัตร มีการบันทึกนิ้ว+รหัส หรื อ นิ้ว+บัตร ถ้าเลือกบันทึกลายนิ้วมือ กด OK วางนิ้วที่ตอ้ งการบันทึก และยกขึ้น ทํา
แบบนี้ 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกอัตโนมัติถา้ ต้องการเก็บลายนิ้วมือสํารองให้กด OK และสแกนนิ้วที่ตอ้ งการสํารองต่อได้เลยแต่ถา้
ไม่ตอ้ งการเก็บนิ้วสํารองกดปุ่ ม Esc เพื่อออกสู่ หน้าจอการทํางานปกติ
การสํ ารองลายนิว้ มือ
เป็ นการเพิ่มลายนิ้วมือสํารองเผือ่ ลายนิ้วมือหลักหรื อว่านิ้วมือที่เราบันทึกไว้ตอนแรกมีปัญหาสามารถใช้นิ้วสํารองใน
การใช้งานแทนได้ เริ่ มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ข้ อมูลผู้ใช้ ] กด OK ใส่ รหัสพนักงานที่ตอ้ งการสํารอง
ลายนิ้วมือเมื่อใส่ รหัสพนักงานที่ตอ้ งการแล้วกด OK กด OK อีกครั้งเพื่อเข้าสู่ เมนูบนั ทึกนิ้ว เลือกบันทึกนิ้ว กด OK วางนิ้วที่
ต้องการสํารอง และยกขึ้น ทําแบบนี้ 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกอัตโนมัติถา้ ต้องการเก็บลายนิ้วมือสํารองให้กด OK และสแกนนิ้วที่
ต้องการสํารองต่อได้เลยแต่ถา้ ไม่ตอ้ งการเก็บนิ้วสํารองกดปุ่ ม Esc เพื่อออกสู่หน้าจอการทํางานปกติ

การบันทึกผู้ดูแล
การบันทึกผูด้ ูแลเป็ นการบันทึกสิ ทธิ์ ของผูท้ ี่มีสิทธิ์ใช้งานเครื่ องในส่ วนต่างๆโดยที่ผทู้ ี่ไม่ใช่ผดู้ ูแลจะไม่สามารถกดเข้า
เมนูของตัวเครื่ องได้ โดยเริ่ มจากกด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ข้ อมูลผู้ใช้ ] กด OK ระดับแรกเป็ น ผูบ้ นั ทึก สามารถ
เพิ่มผูใ้ ช้และ ลบผูใ้ ช้ได้อย่างเดียวไม่สามารถเข้าเมนูอื่นๆได้ ระดับที่ 2 เป็ นผูด้ ูแลสามารถเข้าเมนูต่างๆของเครื่ องได้ ระดับที่ 3 ดู
ข้อมูลผูใ้ ช้ สามารถเข้าถึงเมนูได้แต่ในระดับที่ดูขอ้ มูลได้อย่างเดียว การบันทึกผูด้ ูแลให้ใส่ รหัสพนักงานที่ตอ้ งการให้เป็ นผูด้ ูแล
จากนั้นเลือกสิ ทธิ์ โดยกด [MENU] เพื่อเลือกเปลี่ยนแปลงสิ ทธิ์ ใช้ลกู ศร ขึ้น – ลง ในการเปลี่ยนสิ ทธิ์ ที่ตอ้ งการแล้วกด OK กด
OK เพื่อเลือกบันทึกนิ้วกด OK และทําการสแกนนิ้ว 3 ครั้ง เครื่ องจะบันทึกให้อตั โนมัติ
การลบผู้ใช้
การลบผูใ้ ช้เป็ นการลบข้อมูลของผูใ้ ช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วหรื อลายนิ้วมือของพนักงานที่ลาออกไปแล้วออกจากเครื่ องสแกน
โดยมีให้เลือกอยู่ 2 วิธี
1.ลบผูใ้ ช้ทีละคน กด [MENU] เลือก [ผู้ใช้ ] กด OK เลือก [ลบ] กด OK ใส่ รหัสพนักงานที่เราต้องการจะลบข้อมูลเสร็ จ
แล้วกด OK
2.ลบผูใ้ ช้ท้ งั หมด กด [MENU] เลือก [ข้อมูลผูใ้ ช้] เลือก [Logsetup] เลือก ลบข้อมูลผูใ้ ช้ จะเป็ นการลบข้อมูลผูใ้ ช้
ทั้งหมดออกจากเครื่ องสแกนลายนิ้วมือ
การดึงข้ อมูลผ่ าน USB
การดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive เป็ นการดึงข้อมูลเพื่อส่ งข้อมูลผูใ้ ช้ไปอัพโหลดเข้าเครื่ องสแกนเครื่ องอื่นหรื อดึงข้อมูล
บันทึกเวลามาดาวน์โหลดลงโปรแกรมเพื่อดูขอ้ มูลการสแกนเข้าออกของพนักงาน โดย กด [MENU] กด OK เลือก [บันทึกผู้ใช้ ]
กด OK เลือก [ดึง USB] กด ทําการเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการดาวน์โหลด โนเมนูดึง USB มี เมนู [บันทึกเวลา] ใช้ดึงข้อมูลบันทึกเวลา
แต่ถา้ เป็ น [บันทึกAll] เป็ นการดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาทั้งหมดและเมนู [ดึงผู้ใช้ ] เป็ นเมนูดาวน์โหลดข้อมูลลายนิ้วมือ
ของเครื่ องสแกน และเมนูสุดท้าย [อัพโหลด] เป็ นเมนูที่ใช้สาํ หรับอัพโหลดข้อมูลพนักงานจาก Flash Drive ไปเก็บไว้ที่เครื่ อง
สแกนลายนิ้วมือ
การลบข้ อมูลบันทึกเวลา
การลบข้อมูลบันทึกเวลานั้นสามารถลบข้อมูลได้แบบเดียวคือลบข้อมูลบันทึกเวลาทั้งหมดถ้าทําการลบบันทึกเวลา
แล้วจะไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมัน่ ใจว่าได้มีการสํารองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้วการลบข้อมูล

บันทึกเวลาทําดังนี้ กด [MENU] กด OK เลือก [ตั้งค่ าระบบ] กด OK เลือก [Logsetup] กด OK เลื่อนไปที่ ลบ GLog กด OK
เครื่ องจะถามว่า ยืนยันการลบหรื อไม่ถา้ ต้องการลบกด OK แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการลบให้กด ESC เพื่อออกจากเมนู
การลบข้ อมูลทั้งหมด
การลบข้อมูลทั้งหมดถ้าทําการลบข้อมูลทั้งหมดแล้วจะไม่สามารถเรี ยกกลับคืนได้เพราะฉะนั้นการลบข้อมูลควรมัน่ ใจ
ว่าได้มีการสํารองข้อมูลบันทึกเวลาไว้แล้วการลบข้อมูลทั้งหมดทําดังนี้ กด [MENU] เลือก [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [System] กด
OK เลื่อนไปที่ คืนค่า Device กด OK เครื่ องจะถามว่า ตั้งค่าเริ่ มต้น หรื อไม่ ถ้าต้องการกด OK แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการให้กด ESC เพื่อ
ออกจากเมนู
การตั้งค่ าการเชื่อมต่ อเพือ่ การดึงข้ อมูล
การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลเป็ นการตั้งค่า TCP/IP ให้กบั ตัวเครื่ องเพื่อใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลต่างๆจาก
เครื่ องสแกน การตั้งค่าการเชื่อมต่อในที่น้ ีจะเป็ นแบบ LAN โดยไปที่ [MENU] ไปที่ [ตั้งค่ า] กด OK เลือก [Comm.] กด OK
โดยตั้งรหัสเครื่ องให้ตรงกับโปรแกรม จากนั้นเข้าที่ IP Address ตั้งหมายเลย IP ให้อยูใ่ นระบบเดียวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งาน
เช่น คอมพิวเตอร์เราหมายเลข IP คือ 192.168.1.9 โดยเราสามารถดูได้ที่ Local Area Connection เลือก support จะมีหมายเลข IP
ของคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาให้ดูในการตั้งค่าหมายเลข IP นั้นกําหนดว่าตัวเลข 3 ชุดแรกต้องเหมือนกันและหมายเลขชุดสุ ดท้าย
ต้องไม่ซ้ าํ กัน เช่น คอมพิวเตอร์ หมายเลข IP คือ 192.168.1.9 เครื่ องสแกนจะต้องตั้งหมายเลข IP คือ 192.168.1. ตัวเลขชุดสุ ดท้าย
ต้องไม่ซ้ าํ กันโดยจะมีตวั เลขตั้งแต่ 1-255 ให้เราเลือก ในทีน้ ี ผมเลือกหมายเลข1 ก็จะได้ 192.168.1.1เป็ นหมายเลข IP ของเครื่ อง
สแกนที่ใช้สาํ หรับการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลผ่าน TCP/IP

การตั้ง Time Zone
การตั้งค่า Time Zone นั้นเป็ นการตั้งค่าช่วงเวลาที่เราอนุญาตให้พนักงานสแกนนิ้วแล้วสามารถผ่านประตูได้อธิ บายได้
แบบนี้คือสมมุติวา่ ตั้ง Time Zone ไว้ที่ 8.00 น. – 17.00 น. แล้วเลือกใช้ Time Zone พนักจะสามารถสแกนนิ้วแล้วประตูเปิ ดช่วง
8.00 น. – 17.00 น. แต่หลังจากเวลา 17.00 น.ไปแล้วพนักงานสแกนนิ้วมือแล้วเครื่ องจะไม่อนุญาตให้ผา่ นประตูได้นนั่ เอง
ตัวอย่างถ้าต้องการตัว Time Zone เวลา 06.00 น. – 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์และเสาร์และอาทิตย์ไม่สามารถเข้าได้ตลอด
24 ชัว่ โมง ใช้ต้ งั ดังนี้ เข้า [MENU] เลือก [ตั้งค่ าAC] กด OK เลือก [pSegment] กด OK เลือก ตารางเข้าออกเลือกตาราง 01 กด
OK ในตาราง 01 ตั้งเวลาเป็ น 06.00 น.– 17. 00 น. เสร็ จแล้ว ESC ออกมาเข้าที่ [pGroup] โดยใน pGroup สามารถเลือก
TimeZone ได้อีก 10 ช่วงแต่ ช่วงเวลาที่เลือกใน24 ชม. เวลาต้องไม่ทบั ซ้อนกันโดยตัวอย่างให้กดลูกศรขึ้น pGroup จะเปลี่ยน
จาก 00 เป็ น 01 กด OK เลือก 01 กด OK เปลี่ยนเลข 00 00.00-00.00 เป็ น 01 06.00 – 17.00 กด OK กด ESC ออกมาแล้วเลือก

[pZone] กด OK ให้กดลูกศรขึ้น pZone จะเปลี่ยนจาก 00 เป็ น 01 กด OK กดลูกศรลงไปที่ จ. OK เปลี่ยนจาก 31 เป็ น 01 ที่ต้ งั ไว้
ใน pGroup เลือกเสร็ จแล้วกดลูกศรลงไปที่ อ. เปลี่ยนจาก 31 เป็ น 01 ตั้งแต่วนั จ.- ศ. เสร็ จแล้วกด ESC ไปกําหนดผูท้ ี่จะใช้
Time Zone เลือก [UserCtrl] เลือกรหัสพนักงานที่ตอ้ งการกําหนด Time Zone กด OK เลือก pZone เป็ น 01 ที่ต้ งั ไว้ในตั้งค่า
pZone และตั้งค่าวันสิ้ นสุ ดในการใช้ Time Zone เป็ นอันเสร็ จสิ้ นการตั้ง Time Zone

Connection Ci 806U
จากรู ป เป็ นการแสดงการต่อเครื่ อง Ci 806U กับอุปกรณ์ชุด LOCK

แบบที1่ ต่ ออุปกรณ์ LOCK กับเครื่องสแกน

แบบที่ 2 ต่ อชุด LOCK ผ่ าน POWER SUPPLY

