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Qual dedo devo utilizar para registrar o ponto pela biometria?

Como identificar uma boa digital?

Como efetuar a leitura da digital?

Como cadastrar as digitais?

Como limpar o sensor biométrico?

Outras dicas

O dedo indicador é o mais indicado para a marcação do ponto. Em geral, sua digital apresenta uma melhor 
qualidade em relação às dos outros dedos.

Porém, nem sempre o indicador é a melhor escolha. Caso o mesmo não possua uma boa digital deve-se 
escolher outro dedo.

Digitais boas: Digitais ruins:

Não é aconselhavel a escolha de digitais lisas (superficiais) ou danificadas (cicatrizes ou cortes). - Escolha previamente o(s) dedo(s) 
  antes de iniciar o cadastramento;
- O cadastramento deve ser efetuado
  com as mãos limpas;
- Limpe o sensor biométrico antes de
  iniciar o cadastramento;
- Após o cadastramento, faça testes
  de leitura da digital;
- Caso seja definido a utilização de 2 ou
  mais digitais, utilize pelo menos um 
  dedo da outra mão;
- Consulte o guia rápido de 
  cadastramento biométrico.

- Limpe semanalmente o sensor biométrico;

- Utilize uma flanela limpa e seca ou papel toalha para efetuar a limpeza do sensor biométrico;

- Nunca utilize soluções com álcool, solventes, amoníaco ou abrasivos.

Digital variável: as características das
digitais de algumas pessoas podem 
variar durante o dia, de acordo com os 
materiais que manipula (água, poeira, 
produtos químicos, etc). Nesse caso, 
recomenda-se cadastrar o mesmo dedo 
duas vezes: no início da jornada de 
trabalho (digital normal) e no final 
(digital alterada).

Digital para acesso rápido: os modelos
biométricos da família REP3 permitem que 
o(s) responsável(is) pelo controle do ponto 
acesse(m) o menu de cadastramento de 
digitais de forma direta, sem a necessidade 
da senha. 

Existem alguns grupos de indivíduos em que a performance de leitura da digital é menor, como:
- Crianças (dedos pequenos e em formação);
- Idosos (digitais gastas ou inexistentes);
- Pessoas com pele muita clara (digitais lisas).

Obs: caso o usuário não possua uma boa digital, pode-se utilizar para esse usuário, outra tecnologia de 
identificação, associada ou não à biometria.

Ordem preferencial para a escolha do dedo:
1º - Indicador;
2º - Médio;
3º - Polegar;
4º - Anelar;
5º - Mínimo.

Polegar

Mínimo

Anelar
Médio

Indicador

- Coloque o dedo no sensor de forma que a digital fique totalmente apoiada no centro do mesmo;
- Pressione suavemente o dedo contra o sensor durante a captura da digital;
- Não arraste, rotacione ou mexa o dedo durante a captura da digital;
- Evite colocar o dedo sujo no sensor;
- Evite colocar o dedo úmido no sensor;
- A pele seca dificulta a leitura da digital. Após lavar as mãos, aguarde alguns minutos para que 
  a oliosidade da pele se estabilize.

100% Reciclável

Meio ambiente, o futuro depende de nós.

A leitura desse guia conduzirá o usuário ao uso correto da biometria, propiciando o melhor aproveitamento do equipamento.

Inclusão de 
Responsáveis,

Cadastramento
Biométrico  e 

Utilização Correta 
da Biometria



2 31 Pressione a tecla MENU. Será exibida a
mensagem:

Será exibida a mensagem:
Use as teclas de navegação (setas para
direita/esquerda), até o menu ‘‘Responsável’’.
Pressione a tecla CONF, será exibido o menu:

Digite a senha de acesso (a senha 
padrão é 100001).

Digite seu CPF e pressione a tecla CONF. Pressione a tecla CONF.

4 5Será exibida a mensagem: Será exibida a mensagem:

Digite o CPF do responsável que deseja incluir 
e pressione atecla CONF.

Digite uma senha de 6 dígitos para o 
responsável e pressione a tecla CONF.

6 Será exibida a mensagem:

Escolha quais são as permissões de acesso
para o responsável (através das teclas 1, 2 e/ou 3)

e pressione a tecla CONF.

7 Será exibida a mensagem:

Para cadastrar a digital de acesso rápido
pressione a tecla 1.

10 Aguarde a exibição da mensagem:

Recoloque o mesmo dedo no sensor para 
confirmação da digital.

11 A segunda captura confirma-se com um bip,
e será exibida a mensagem:9 A primeira captura da digital confirma-se com

a mensagem:

8 Quando for exibida a mensagem:

Coloque o dedo no sensor de forma que a digital fique totalmente apoiada no centro do mesmo, pressionando 
suavemente o dedo contra o sensor biométrico durante a captura da digital.

Senha do Menu Informe o CPF Incluir Responsavel

Informe a Senha

Coloque o dedo

no sensor

Retire o dedo 

do sensor

Recoloque o dedo 

no sensor

Recoloque o dedo 

no sensor

CADASTRADO

COM SUCESSO

    digital p/ o resp. ?

1 - Sim        2 - Nao

    Deseja cadastrar uma

    Informe a Permissao

  [  ] 1 - MENU

  [  ] 2 - DADOS

  [  ] 3 - BIOCAD

Informe o CPF

Retire o dedo 

do sensor

Guia Rápido
Inclusão de Responsáveis
Kurumim REP3

Guia Rápido
Cadastramento Biométrico 

 
(via digital de acesso rápido)

Kurumim REP3

Cadastrar digitais

Excluir digitais

Kurumim REP3 - Sua melhor solução em controle de ponto

2 31 Coloque a digital do responsável no sensor 
biométrico. Será exibida a mensagem:

Será exibida a mensagem: Será exibida a mensagem:

Utilize a tecla 3 para selecionar a opção de 
biocadastramento* e pressione a tecla CONF. 

* Caso o responsável tenha acesso somente ao biocadastramento, 
não serão exibidas as opções acima, basta apertar a tecla CONF.

Pressione a tecla CONF. Digite a matrícula do funcionário com até 12
dígitos e pressione a tecla CONF.

4
A tela de status do usuário irá informar o 
nome, o número da matrícula e a quantidade
de digitais cadastradas para o funcionário:

Confira as digitais e pressione a tecla CONF.

7 Aguarde a exibição da mensagem:

Recoloque o mesmo dedo no sensor para 
confirmação da digital. A segunda captura 

confirma-se com um bip.

8
Será exibida novamente a tela de status do 
usuário, informando o número de digitais
cadastradas:6 A primeira captura da digital confirma-se com

a mensagem:

5 Quando for exibida a mensagem:

Coloque o dedo no sensor de forma que a digital fique totalmente apoiada no centro do mesmo, pressionando 
suavemente o dedo contra o sensor biométrico durante a captura da digital.

    Escolha Opcao

1 - Acesso ao Menu

2 - Acesso a Dados

3 - Biocadastramento

INCLUIR

DIGITAL

C

no sensor

oloque o dedo

Informe a matricula

Informe a matricula

    Funcionario Mateus 

    Almeida

    Digitais cad:          2/5

    Matric:  000000000001

    Funcionario Mateus 

    Almeida

    Digitais cad:          3/5

    Matric:  000000000001

2 Será exibida a mensagem:

Digite a matrícula do funcionário com até 12
dígitos e pressione a tecla CONF.

3
A exclusão da digital será confirmada com a 
exibição da mensagem abaixo e a emissão 
de um bip.1

Dentro do menu de biocadastramento, u
teclas de navegação (setas para direita / 
esquerda), até o menu ‘‘Excluir Digital’’:

se as 

Pressione a tecla CONF. 

EXCLUIR

DIGITAL

Digitais excluidas com 

sucesso!
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