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                       – ติดต้ังเคร่ืองอานบัตรที่เคร่ืองคอมพิวเตอรผาน Port USB  

                       – คลิกขวาท่ี My computer บน Desktop เลือก Properties เลือก Tab Hardware  

                       – ติดต้ังเสร็จเรียบรอย จะปรากฏเปน Device Smart Card Readers unit ขึ้นมา 

7. ถาม – ทําอยางไรใหสามารถเพิ่มสิทธิ์การใชงานได  
ตอบ – เลือก StartControl panelAdministrator tools  

– เลือก Service จากนั้นเลือก Service ชื่อ Smart card เปล่ียน Start type เปน Automatic และ
เปล่ียน Service status เปน Started 

                       – Restart smart card service 

8. ถาม-วิธีการเพิ่มสิทธิ์การใชงานใหกับระบบปฏิบัติการ ทําอยางไร ในกรณีที่เคร่ืองลูกขายที่นําเคร่ืองอานบัตรไป
ติดต้ังนั้น ติด Policies ของ Standard user logon windows ใหทําดังนี้ 
ตอบ – เรียก Start  Run  พิมพ regedit  ไปที่ key [HKEY_LOCAL_MACHINE]  [SOFTWARE] 

 [MICROSOFT] [Cryptography][Calais] คลิกเมาสขวาเลือก Permission  
– เลือก User administrator แลวเลือก Allow permission Full Control  
– กดปุม AddAdvanceFind nowLocal Service กด OK  
– เลือก Local Service แลวเลือก Allow permission Full Control  
– Restart Smart Card Service  

9. ถาม-วิธีการ Uninstall และ Reinstall scbase component บน Win XP และ 2000 ทําอยางไร 
ตอบ – เลือก Start  Run 

– พิมพ “RedSvr32 %windir%\Sytem32\Scardssp.dll”  
– กดปุม Enter   พิมพ “Scardsvr reinstall”  กดปุม Enter 
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4. คุณสมบัติของ ZW-12026-3 

เคร่ืองอาน-เขียนบัตรสมารทการด Zoweetek รุน ZW-12026-3 เปนเครื่องอาน-เขียนบัตรสมารทการดที่เช่ือมตอดวย 
USB ดีไซนสวยทันสมัย สามารถอาน-เขียนบัตรสมารทการด, บัตรเมโมร่ีการด, บัตรไมโครโปรเซสเซอร ที่มีอยูทั่วไปในตลาด
ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังใชงาย แมผูใชจะไมเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอรเลยก็ตาม 

 
System Requirements 
Windows 2000 SP4 
Windows XP 
Wndows 2003 
Windows Vista 32/64 bit  
Windows 7 32/64 bit 
 
Certifications 
CE/ FCC 
Microsoft WHQL 
(Windows 2000/ XP/ Vista/ 7) 
PC/SC Group 
EMV2000 Level 1 

 Compliant with USB CCID Transport Specification Rev 1.1 
 Low power consumption 
 Certified according to ISO 7816, EMV2000,    GIE-CB and WHQL 

Standards 
 Asynchronous Protocol T=0 & T=1, with direct and  inverse 

modes 
 Card insertion and removal tracking function 
 Compliant with USB Specification 2.0 Full-Speed and High-Speed 

transfer mode 
 Support 5V, 3V, 1.8V Smart card 
 Display function : LED display to show system operation and 

power status 
 Supports CPU-based cards with ISO 7816 T = 0 and T= 1 protocol  
 Support 2 and 3 wire Memory cards or I2C interface synchronous 

card 
 Siemens 2 wire link protocol : SLE4432, SLE4442 

 Siemens serial 3 wire bus : SLE4418, SLE4428 

 Windows plug & play function 

5. รายการอปุกรณในกลอง 

 ZW-12026-3  จํานวน 1 เคร่ือง 
 CD Driver จํานวน  1 แผน 

 คูมือการใชงาน 1 เลม 

6. แจงปญหาและติดตอบรษัิท 

บริษัท แวค รีเสิรช จํากัด 

เลขท่ี 9 ซ.ลาดพราววังหิน 33ถ.ลาดพราววังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

โทร. 025303809-10, 025381038, 025399352 

สายดวน. 081-6283310, 086-3779646, 089-7769477 

แฟกซ. 025383098 

MSN : wacresearch06@hotmail.com 
Skype : krataicyber 
E-mail : sales@wacinfotech.com 
Website : www.wacinfotech.com 
 


