3. Produto
LED sinalização

Manual do usuário

Leitor biométrico

Leitor cartão
de proximidade

CM 350
Cadastrador biométrico com RFID
Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.
O leitor cadastrador biométrico com RFID CM 350 foi desenvolvido para facilitar o cadastramento
de impressões digitais e cartões de proximidade, tanto 125 kHz quanto 13,56 MHz.
Possui uma resolução de imagem de 500 dpi que possibilita um bom desempenho para digitais
secas ou ásperas. Sua comunicação é feita via porta USB compatível com o software SoapAdmin 3.5.

Vista frontal CM 350

4. Conteúdo da embalagem
»» 1 cadastrador de mesa CM 350
»» 1 guia rápido

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.

5. Realizando o cadastro

1. Especificações técnicas

Obs.: atenção ao cadastrar os cartões em compatibilidade com a frequência do leitor utilizado.

Tensão de alimentação
Corrente de operação
Temperatura de operação
Umidade de operação
Interface compatível
Sistema operacional compatível
Resolução
Modulação
Frequência de operação
Taxa de transmissão
Código de emissão
Tamanho bits (chave)
Tipo antena
Comprimento do cabo USB
Dimensões (L × A × P)

5 V (via USB)
100 mA
0 °C ~ 40 °C
20 a 80%
1.0 / 1.1 / 2.0
Windows® 8 e Windows® 10 (32 e 64 bits)
500 dpi
ASK
125 kHz e 13,56 MHz
Em 125 kHz = 3,906 Kbps
Em 13,56 MHz = 106 - 848 Kbps
Em 125 kHz = 125KA2DCN
Em 13,56 MHz = 13M5K2D
Em 125 kHz = 26 bits
Em 13,56 MHz = 34 bits
Interna
150 cm
102 × 125 × 34 mm

2. Características
»» Equipamento Plug & Play via USB.
»» Gabinete plástico de alta resistência.
»» Visual moderno e funcional.
»» Compatível com todos os controladores de acesso da linha Intelbras, gerenciados pelo software SoapAdmin 3.5.
»» Não exponha o produto ao sol

, à chuva

ou à umidade.

Para realizar o cadastro de cartões de proximidade e impressões digitais através do cadastro,
consulte o manual do software SoapAdmin 3.5.
1. Posicione-se na frente do equipamento, coloque o dedo reto sobre o leitor biométrico e
aguarde a confirmação de captura do software;

2. Coloque o dedo três vezes sobre o leitor para realizar o cadastro e fique atento à tela do
software. Não retire o dedo do leitor antes de o software registrar que o template tenha
sido realmente capturado. Isso evita falhas;

Termo de garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo: 			

3. Não pressione demasiadamente o dedo no sensor biométrico, isso distorce a imagem da
digital, não permitindo que o aparelho identifique os pontos formados pelas intersecções
das linhas (cristas e vales) que compõem a digital;
4. Não posicione o dedo torto ou apenas a ponta do dedo no sensor biométrico. O uso inadequado do sensor biométrico no momento da leitura da digital impede que o sistema
transmita uma imagem capaz de ser transformada em um template.

6. Detalhes e cuidados com o leitor biométrico
Dependendo do tempo de uso do equipamento, a lente do sensor biométrico fica suja, o que
pode implicar na diminuição de eficiência de leitura. Para resolver esse problema basta limpar
o acrílico com fita adesiva. Realize o seguinte procedimento:
1. Aplique a fita adesiva no acrílico, de forma que cubra toda a lente;
2. Puxe lentamente a fita, até remover por completo.

Evite o excesso de incidência de luz diretamente sobre o leitor. Os leitores biométricos ópticos
são sensíveis à incidência direta da luz ambiente sobre a sua superfície, principalmente
luz fluorescente branca ou luz solar. O equipamento nessas condições poderá gerar falsas
tentativas de acesso ou até mesmo falhas na leitura da biometria.

Nº de série:

Revendedor:
1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação,
que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de
garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto
pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante
deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes,
peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra
utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso
inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso
seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional
idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado
mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia
perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade
da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do
produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício
não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante;
b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações,
desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações
excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste
natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química,
eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado
ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes
e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se
for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha
ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir
no seu correto funcionamento.
Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.
Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Windows® 8 e Windows® 10 (32 e 64 bits) são marcas registradas ou marcas comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos ou em outros países ou regiões.
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