
    

 

การใช้เคร่ืองบันทึกเวลาด้วยลายนิว้มือ TS H3 (Finger Print-สแกนลายนิว้มือ)  

(การบันทึกลายนิว้มือเพิม่ – การลบลายนิว้มือ - การเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์) 
*เครื่องสแกนลายนิ้วมือ TS H3 ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Time Attendance Management ซึ่งแถมให้ในกล่องแล้ว ยังสามารถดาวโหลด 

ได้จากลิ้งนี้ http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar คลกิลิง้ค์เพือ่ดาวโหลดและติดตัง้โปรแกรมใช้งาน  
http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Time%20Attendance%20Manual%20Thai.pdf คลกิลิง้ค์เพือ่ดาวโหลด คู่มอื 

1.   ตั้งระหสัพนกังาน (ID) ของตวัเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ TS H3   ใหค้รบทุกคนก่อน ในเอกสาร
อ่ืนๆ เช่นใน ไฟล ์Excel  เช่น นาย ดีมาก  ซ่ือสตัย ์ * ตั้ง รหัส:  [รหสัพนกังาน (ID)] เป็น 1001 
หรือจะ ตามล าดบัเลข 1 , 2 , 3 ..เลยกไ็ด ้ 

            
2. การบนัทึกลายน้ิวมือ (ลงทะเบียนลายน้ิวมือ) 

- ให ้กดปุ่ม  Enroll FP หนา้จอจะแสดง ดงัรูปขา้งล่าง   

                  

http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar
http://www.techno.co.th/album/support/pdf/Time%20Attendance%20Manual%20Thai.pdf


    

 

-ใหก้ดปุ่ม  OK จะข้ึนหนา้ต่าง "บนัทึกใหม่" เพ่ือใหเ้รา ใส่ รหัส:  (รหสัพนกังาน หรือ ID) 
ตามท่ีตั้งไว ้
   

 
 

- ใหก้ดปุ่มตวัเลขเพ่ือ ใส่รหัส:  (พนกังาน หรือ ID) ท่ีตั้งไว ้เช่น 1001 เสร็จแลว้กดปุ่ม  OK 

 
 



    

 

-  ท าการวางน้ิวมือท่ีตวัเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ TS H3  จ านวน 3 คร้ัง ต่อ 1 น้ิว (น้ิวเดิม)  
   เช่น น้ิวโป้งขวา ตอ้งวาง 3 คร้ัง  

 
 
เสร็จแลว้ จะข้ึนแสดง ตกลง(เกบ็) ดงัรูปขา้งล่าง ใหก้ดปุ่ม  OK เพ่ือบนัทึกลายน้ิวมือน้ี 

 
- หลงัจาก กดปุ่ม  OK หนา้ต่างจะแสดงดงัรูปขา้งล่าง เพ่ือท าการบนัทึก คนท่ี 2 ต่อไป 



    

 

 * แต่ถา้ตอ้งการส ารองน้ิวต่อเน่ือง (น้ิวท่ี2 รหัส: เดิม-คนเดิม เช่น 1001) ใหก้ดปุ่ม ESC  * 

 
- ส ารองนิว้ต่อเน่ือง หลงัจาก กดปุ่ม ESC หนา้จอจะแสดง ส ารองน้ิว ท าต่อ ? ดงัรูปขา้งล่าง 

 
- กดปุ่ม  OK 

 



    

 

 
- เร่ิมวางน้ิวท่ี 2(น้ิวท่ี2 รหัส: เดิม-คนเดิม เช่น 1001)   จ านวน 3 คร้ัง ต่อ 1 น้ิว เช่นน้ิวโป้งซา้ย 

ตอ้งวาง 3 คร้ัง 
- กดปุ่ม  OK (ตกลง เกบ็) และถา้ตอ้งการส ารองน้ิวต่อ ใหก้ดปุ่ม OK  ถา้ไม่ กดปุ่ม ESC 2 คร้ัง 

2.1การบนัทึกลายน้ิวมือ ผู้ดูแล   

- ท าคลา้ยบนัทีกลายน้ิวมือทัว่ไป แต่ตั้ง รหัส:  (หรือ ID)  เป็นเลข 8888 (เลขแปดส่ีตวั) 
3. การลบลายน้ิวมือ   

- กดปุ่ม Dell User 
- กดปุ่มตวัเลข ใส่ รหัส:  (หรือ ID)  ท่ีตอ้งการลบ 
- กดปุ่ม OK 

* หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งหรือบันทึกลายนิว้มือ "ผู้ดูแล" แล้ว จะมีการถามให้ยนืยนั"ผู้ดูแล"ก่อน 
คอืต้องท าการ สแกนนิว้ ผู้ดูแล ก่อนจงึจะเข้าท าการใช้งานฟังก์ช่ันต่างๆ ต่อไปได้ 
เช่น - กดปุ่ม Enroll FP  บันทึกลายนิว้มือเพิม่  
       - กดปุ่ม Del User  ลบลายนิว้มือ 
      - กดปุ่ม Time Set   ตั้งเวลาของเคร่ืองสแกน TS H3 ใหม่ 
* ถา้ข้ึนหนา้ต่างแบบดงัรูปขา้ง ล่างให ้สแกนน้ิว "ผูดู้แล" * 



    

 

 
 
การลบเวลาทีบ่ันทกึ เคร่ืองสแกนลายนิว้มอื TS H3   
- กดปุ่มเลข 7777  (กดเลข เจด็ ส่ีตวั) แลว้กด Time Set 

 
 
 
 
- หลงัจากกดปุ่มเลข 7777  (กดเลข เจด็ ส่ีตวั) และ กดปุ่ม Time Set แลว้ จอภพจะแสดงให ้ 
   " ลบเวลาท่ีบนัทึก ลบ ? " 



    

 

 
- กดปุ่ม OK เพื่อยนืยนัการลบ 

* หมายเหตุ: ถ้ามีการตั้งหรือบันทึกลายนิว้มือ "ผู้ดูแล" แล้ว จะมีการถามให้ยนืยนั"ผู้ดูแล" ก่อน 
คอืต้องท าการ สแกนลายนิว้มือ  "ผู้ดูแล" ก่อนจงึจะเข้าท าการลบได้ 

 การเช่ือมต่อ เปิดเคร่ือง TS H3 เช่ือมต่อสาย USB กบัคอมพิวเตอร์และเปิดโปรแกรม Time Attendance Management 
*โปรแกรม Time Attendance Management ดาวโหลดได้จากลิ้งค์http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar   

-            กดคลิกเลือกประเภทการเช่ือมต่อเป็น USB  
-            กดคลิกปุ่มเช่ือมต่อ แลว้ รอสักครู่ ท่ีช่องสถานะตอ้งเปล่ียนจาก Disconnected เป็น Connected 
 

 
-         หลงัจากกดคลิกปุ่มเช่ือมต่อ       แลว้ช่องสถานะตอ้งเปล่ียนจาก Disconnected เป็นConnected ดงัรูปดา้นล่าง 

 จึงจะสามารถดึงขอ้มูล และ ส่งขอ้มูล ระหวา่งคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ TS H3 ได ้
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http://www.techno.co.th/album/support/pdf/ZK%20TIME.rar


    

 

 

หลงัจากเช่ือมต่อกบัโปรแกรมทีใ่ช้งาน เช่น Time Attendance (ZKThai5.0) ได้แล้ว จึงจะสามารถท าส่ิงต่อไปนีไ้ด้  
- ดึงขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือ (ดึงขอ้มูลจากเคร่ืองสแกน TS H3ไปท่ีโปรแกรม Time Attendance Management) 

- ส่งขอ้มูลผูใ้ชแ้ละลายน้ิวมือ (ส่งขอ้มูลจากโปรแกรม Time Attendance Management)ไปท่ีเคร่ืองสแกน TS H3)  

- ดึงขอ้มูลการบนัทึกเวลา (ดึงขอ้มูลจากเคร่ืองสแกน TS H3ไปท่ีโปรแกรม Time Attendance Management)   

* ถ้าเช่ือมต่อไม่ได้ ให้ลองถอด และ เสียบสาย USB กบัคอมพวิเตอร์ใหม่ หรือย้ายช่องทีเ่สียบสาย USB ใหม่  

                             แล้วท าการเช่ือมต่อใหม่ แล้วรอสักครู่ ประมาณ 3-10 วนิาท ี(ขึน้อยู่กบัคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ือง) 
*สามารถตรวจสอบได้ว่า ในคอมพวิเตอร์เจอ เคร่ืองบันทกึเวลาด้วยลายนิว้มือ TS H3 หรือไม่  
ใน Windows Xp เปิดไอคอนช่ือ My Computer ,  ใน Windows 7 เปิดไอคอนช่ือ Computer ,  

ใน Windows 8.1 ,10 เปิดไอคอนช่ือ This PC ท่ีอยูใ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์(หน้าเดสท็อป)-ถ้ามีแตถ้่า ไม่มี ดวูิถีการท าได้ 

ตามลิง้ค์(Link)  ด้านลา่งน้ี 

ท่ี Windows 8.1 การเอา This PCไวห้นา้จอ Desktop ดวูิธีท่ี Link https://www.youtube.com/watch?v=Ik0KejYJAQA  

ที่ Windows10 น าเอา This PC แสดงในหนา้จอ Desktop ดูท่ี Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=OgQiwSnzR7I  
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ในคอมพิวเตอร์ต้องพบเคร่ือง TS H3 เป็น 

Removable Disk ( คล้ายๆกับ Fash Drive) 

จึงจะสามารถท าการเชื่อมต่อได้กับโปรแกรม

ที่ใชงาน เช่น Time Attendance   

https://www.youtube.com/watch?v=Ik0KejYJAQA
https://www.youtube.com/watch?v=OgQiwSnzR7I

