
9. No menu Iniciar, clique com o Botão direito em 

Computador > Propriedades > Gerenciador de 

Dispositivos; 

 

10.  Na listagem, deve constar o dispositivo ZK8500 

Fingerprint Reader  

 
 

Limpeza da lente 

Dependendo do tempo de uso, o acrílico da lente fica 

sujo de gordura ou outras impurezas, o que pode 

implicar em redução da eficiência de leitura das 

digitais.  

Para resolver este problema basta limpar o acrílico do 

leitor com fita crepe, aplicando-a no acrílico de forma 

que cubra toda a lente e puxar lentamente a fita. Repita 

essa operação quantas vezes for necessário até 

remover por completo a sujeira.  

 

Atenção: Não utilize produtos químicos e não 

exponha a lente do leitor à luz do sol. 

 

 

Termo de garantia 

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

Nome do cliente: 

Assinatura do cliente:  

Nº da nota fiscal:  

Data da compra: 

Modelo: 

Nº de série:  

Revendedor: 

 

 
1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos 

contra defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia 

contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, 

conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante 

deste Termo em todo território nacional.  

2. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento, e 

também por eventuais danos decorrentes de roubos, furtos, assaltos, tentativas 

de fraudes e/ou sabotagens pelo uso de seus produtos. É dever do Consumidor 

acionar um profissional idôneo, capacitado e especializado. O equipamento é 

garantido contra defeitos 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 interfiram o seu correto funcionamento. 

3. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá 

imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado, por intermédio dos 

meios de contatos divulgados no manual do produto ou através do telefone (48) 

2106-0071, ou ainda, através do e-mail suporte@intelbras.com.br, para que 

possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e sanar o defeito 

durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a 

quem não está autorizado, a garantia perderá sua validade, já que o produto 

será considerado violado. 

4. A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das 

hipóteses a seguir: a) se o defeito não for decorrente de fabricação; b) o defeito 

ou danos no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ou terceiros 

estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil 

defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, 

agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, 

umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou 

flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do 

Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) 

se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, 

elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto houver sido 

adulterado ou rasurado. 

5. Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, 

deverá contatar o Serviço Autorizado, através dos contatos acima 

disponibilizados, para que possa ser informado sobre a disponibilidade de 

atendimento domiciliar em sua região, e caso disponível, quem poderá contatar 

para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da 

retirada do produto, as despesas decorrentes de transporte, bem como a 

segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do 

Consumidor.  

6. A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a 

reparação ou substituição do produto defeituoso a Intelbras satisfaz a garantia 

integral, não cabendo ao Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de 

indenização ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros 

cessantes, prejuízos originários de paralização do equipamento, danos 

causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do 

equipamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitor Cadastrador Biométrico 

 

CM 302 

 

 

 

 
Versão 1.0 

 

 



 

Apresentação 

 
O Leitor Cadastrador Biométrico CM 302 foi 

desenvolvido para facilitar o cadastramento de digitais 

compatíveis com os produtos NEO SS 410, BIO INOX 

SS 310 e BIO INOX PLUS SS 311E, através da 

utilização do software gerenciador SoapAdmin. 

Possui uma resolução de imagem de 500DPI que 

possibilita um bom desempenho para digitais secas 

ou ásperas. 

Sua comunicação é feita via porta USB 

compatível com os Softwares NetControl e 

SoapAdmin, para maiores detalhes consulte o manual 

do software. 

 

Características 

 Sensor da impressão digital: Sensor óptico com 

reforço de filme 

 Resolução: 500DPI 

 Interface: compatível com USB  1.0 / 1.1 / 2.0 

 Temperatura de operação: 0 ° - 40 ° C 

 Umidade de operação: 20% -80% 

 Sistema operacional: Windows 7 e Windows 8 (32 e 

64 bits) 

 Comprimento do cabo USB: 150 cm 

 Dimensões: 124,5mm x 102mm x 34mm (A x 

L x P) 

 Fonte de alimentação: 5,0 V (Conector USB) 

 Corrente em modo de espera:<0,5mA 

 Corrente em modo de espera de cadastrado: Max 

30mA 

 Corrente em modo de cadastramento: Max 100mA 

 

 

 

Instalação 
 

1. Efetue o download do software no site: 

www.automatiza.com.br/produtos/controle-de-

acesso/cadastradores-de-mesa/. Selecione o 

produto CM 302 e vá na aba Suporte e Downloads 

para baixar o software. 

2.   ANTES DE CONECTAR O LEITOR AO PC, execute 
esse arquivo instalador como administrador 

 

 

 

 

 

3. Clique em Next; 

 

 

4. Clique em Install 

 
 

5. Aguarde a instalação 

 

6. Aperte em Finish e reinicie o computador. A 
instalação estará concluída 
 

7. Após reiniciar o computador, conecte o CM 302 à 
porta USB do computador. 

http://www.automatiza.com.br/produtos/controle-de-acesso/cadastradores-de-mesa/
http://www.automatiza.com.br/produtos/controle-de-acesso/cadastradores-de-mesa/

