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TESTE DO SENSOR
Instruções para teste dos sensores UareU 4.000 ou FS 4.000 USB
Após concluir a instalação do sensor e conectar o mesmo à porta USB do seu PC certifiquese que o mesmo foi instalado corretamente e esta funcionando; para isto basta seguir as
instruções abaixo :
Teste do sensor : Após ser instalado o sensor e conectado ao PC o cliente deverá localizar o
programa de testes que esta localizado dentro do disco no diretório abaixo de exemplo:
D:\ FS UrU 4000Install CD\Fingerprint Recognition SW\Misc\Samples
O nome do programa a ser iniciado para testes é : dpFTConnect.exe
Ao ser acionado o programa de testes devera aparecer a imagem da impressão digital na
tela preta do programa acionado sempre que colocar seu dedo no sensor; isto demonstra o
BOM e correto funcionamento do sensor e instalação do driver.
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Caso ao acionar o programa de testes apareça a mensagem de erro abaixo favor verificar
pois as mais comuns causas são :
•
•
•
•

Seu sensor não esta conectado a porta USB.
A porta USB do seu PC não esta funcionando corretamente
Você não instalou corretamente os drivers no PC do seu sensor.
Instalação do Windows ruim ou danificada

Caso seja necessário favor enviar e-mail solicitando ajuda à nossa área tecnica usando o
link em nosso Web-Site (Suporte Técnico) que fica no canto superior de nossa pagina ou
diretamente no link abaixo:
http://www.fingersec.com.br/suporte_tec.asp
-----------------------6. SUPORTE E RETORNO
-----------------------Se você tiver sugestões para futuros produtos ou requerimentos técnicos e suporte de
nossos produtos envie e-mail para :

tecnica@fingersec.com.br
No titulo digite "Sensor FS 4.000 – Uare.U 4.000 suporte"
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