
คู่มอืการใช

เมือ่เปิดโป

  

 

 

Username 

Password (

ทาํเคร่ืองหม

จกนั้นกดปุ่ม

1. วธีิการเ

1.1 Setup >

 

1.2 คลิกขว

 

ช้งานโปรแกรม

ปรแกรมโปรแก

 (ช่ือผู้ใช้) : Admin

(รหัสผ่าน) : ไม่มี 

มายท่ี Expert Mod

ม OK 

เพิม่อุปกรณ์ (A

> Hardware Setup

า เลือก Controller

มสําหรับ Acces

รมจะปรากฏห

nistrator 

 

de ดว้ย 

Add controller)

p > Controller จะป

r Controller ดงัรูป

s control Anso

น้าต่างดงัรูป 

) 

ปรากฏหนา้ต่างดงั

ป  

on ฉบับผู้ใช้ทัว่

งรูป 

วไป ( User Mannual ) 

 



1.3 จะปราก

Name : ช่ือข

Model : เลือ

Door Quant

 

Communica

Connect wi

 

 

 

 

Controller A

1.4 จากนั้น

 

 

กฏอุปกรณ์ท่ีเพิ่มเข

ของอุปกรณ์ 

อกใหต้รงกบัอุปก

tity : ปริมาณของ

ation Mode : เลือ

ith Series Port : เลื

Address :  ใหใ้ส่ห

กดสญัลกัษณ์      

ขา้มาใหม่ดงัรูป จ

กรณ์ท่ีตอ้งการจะเพ

ประตู 

ก Serial Port 

ลือก Series Port  ต

หมายเลขของตวัอุ

   เพื่อบนัทึ

ากนั้นตั้งค่าอุปกร

พิ่ม 

ตาม Device mana

ปกรณ์ ( Default 

ทึกค่าเป็นอนัเสร็จสิ

รณ์ทางขวามือใหแ้

ager ตามรูปดา้นล

: 0 ) 

ส้ิน 

แลว้เสร็จ 

ล่าง 



2. วธีิการเ

2.1 Setup >

 

2.2 คลิกขว

 

2.3 เลือก C

 

 

เพิม่บัตรผู้ใช้งา

> Employee Set > 

า เลือก Controller

ontroller ท่ีตอ้งกา

น (Add Card)

 Card  จะปรากฏห

r Add Card ดงัรูป

าร 

) 

หนา้ต่างดงัรูป 

ป  



2.4 ทาบบตั

 

2.5 เม่ือทาบ

 

2.6 จากนั้น

  

2.7 จากนั้น

 

 

 

 

ตรท่ีตอ้งการเพิ่มท่ี

บบตัรท่ี Reader แล

กด สญัลกัษณ์     

ทาํการ Download

 Reader 

ลว้ หมายเลขบตัร

            เป็นอนัเสร็

d Setup (ตามหวัข้

จะปรากฏข้ึนมาที

ร็จส้ิน 

ขอ้ท่ี 5) 

ท่ีหนา้ต่าง ดงัรูป (สามารถเพิ่มต่อเน่ืน่ืองไดต้ามตอ้งการ) 

 



3 การเพิม่

3.1 Setup >

 

3.2 คลิกขว

 

3.3 ใส่ขอ้มู

 

3.4 จากนั้น

3.5 จากนั้น

 

 

มผู้ใช้งาน หรือ ผ

> Employee Set > 

า เลือก Add Emp

ลของผูใ้ชต้ามตอ้

กดสญัลกัษณ์      

ทาํการ Download

ผู้ถือบัตร ( Add

 Employee  จะปร

loyee ดงัรูป 

งการ และ ตอ้งทาํ

   เพื่อบนัทึ

d Setup  (ตามหวัข

d user or Card

รากฏหนา้ต่างดงัรู

าการเลือกหมายเล

ึกค่าเป็นอนัเสร็จสิ

ขอ้ท่ี 5) 

d holder ) 

รป 

ลขบตัรใหผู้ใ้ชด้ว้ย

ส้ิน 

ย 

 

 



 4. การตั้ง

4.1 Setup >

4.1 ตั้งค่า D

4.2 ตั้งค่าโห

Open By Pr

Open By Pa

Open By Pr

Open By Pr

  

4.3 จากนั้น

4.4 จากนั้น

 

 

 

 

 

 

 

งค่าการ ปิด – เปิ

> Hardware Setup

Door Lock delay ( 

หมดการผา่นประต

resenting Card to

assword : เปิดโดย

resenting Card or

resenting Card or

กด สญัลกัษณ์     

ทาํการ Download

ปิด ประตู ( Doo

p > Door จะปรากฏ

 s ) ระยะเวลาการ

ตู มี 4 แบบ คือ   

 Open : เปิดโดยก

ยการกดรหสัผา่น 

r Password : เปิดโ

r Password : เปิดโ

           เพื่อบนัทึ

d Setup  (ตามหวัข

or Parameter )

ฏหนา้ต่างดงัรูป 

รเปิดประตู 

การทาบบตัรอยา่ง

 

โดยการทาบหรือร

โดยการทาบบตัรแ

ทึกค่าเป็นอนัเสร็จ

ขอ้ท่ี 5) 

) 

เดียว 

รหสัผา่น 

และรหสัผา่น 

จส้ิน 



5. การส่งก

5.1 Setup >

 

5.2 คลิกขว

 

5.3 รอจนเส

 

การตั้งค่าทั้งหม

> Other > Downlo

า เลือก Start Dow

สร็จส้ินจะข้ึนหนา้

มดของเคร่ือง (D

oad Setup  จะปรา

wnload All Setup 

าต่างลกัษณะดงัรูป

Download Setu

กฏหนา้ต่างดงัรูป

ดงัรูป 

ป เป็นอนัเสร็จส้ิน

up) 

ป 

น 

 

 


