
 کنیم؟ پاک را بیومتریک اسکنر یک چگونه

 دستگاه های خواننده مانند بیومتریک اسکنر .شود می استفاده انگشت اثر اسکن در ای گسترده طور به بیومتریک

 که است واضح امر این .است دیگر الکترونیکی دستگاه هر مانند محدود مفید عمر یک دارای نیز انگشت اثر

 نگهداری و تعمیر .دارند صحیح عملکرد برایمناسب  نگهداری و به موقع تمیزکاری به نیاز بیومتریک اسکنرهای

 و پاکسازی برای ساده مرحله چند اینجا در .است ضروری عادی عملکرد برای بیومتریک اسکنرهای مناسب

 .دارد وجود بیومتریک اسکنر نگهداری

 گام اول

 

 



 

 مرحله اول

 .کنید جدا برق منبع از را دستگاه



 

 مرحله دوم

 .بردارید راحتو  نرم پارچه یک اسکن، ناحیه کردن تمیز برای



 

 مرحله سوم

 .باشید مراقب اسکن، ناحیه جلوی الیه برداشتن و کردن بلند هنگام



 

 مرحله چهارم

 می شود را پاک کنید. داده قرار اسکن برای انگشت که جایی



 

 مرحله پنجم

 .کنید تمیز نرم پارچه قطعه یک از استفاده با را منطقه



 

 مرحله ششم

 .بردارید( Blower) دمنده دستگاه یک از استفاده با را آنها کنید سعی باشد، داشته وجود بزرگتر ذرات اگر



 

 هفتممرحله 

 یک پارچه بدون پرز را با آسیتون مرطوب کنید. می توانید به عنوان جایگزین از گوش پاک کن استفاده کنید.



 

 مرحله هشتم

 .بکشید جهات همه در سنسور سطح روی بر را پارچه آرامی به



 

 مرحله نهم

 .شود تمیز کامال تا کنید تکرار بار سه یا بار دو را روند این



 

 مرحله دهم

 .دهید پوشش را سنسور سطح سطح، شدن خشک از پس



 

 مرحله یازدهم

 .باقی نمانده باشد سنسور روی چیزی هیچ که کنید حاصل اطمینان



 

 مرحله دوازدهم

 آن و کنید استفاده یآمونیاک تمیزکننده از ،شده ریخته آن روی بر چیزی یا رسد می نظر به تیره اسکن ناحیه اگر

 .کنید تمیز نرم پارچه یک با را



 

 مرحله سیزدهم

 .کنید خشک را سطح



 

 مرحله چهاردهم

 .آن را از بین ببرید با نوار چسب و روغن روی آن وجود دارد می توانید چسبندگیاگر 



 

 مرحله پانزدهم

 آن را پایین آورده سپس بکشید.



 

 مرحله شانزدهم

 .کنید وصل دوباره ،کردن تمیز فرایند اتمام از پس دوباره را ترمینال



 

 مرحله هفدهم

 تشخیص به قادر اوقات بعضی دستگاه و کرده مختل را اسکنر حساسیت است ممکن صنعتی های حالل! هشدار

 .نباشد کاربر


