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Prezado consumidor: 
 
Ficamos satisfeitos por ter escolhido nosso produto. 
 
Para a sua própria segurança, por favor, leia este manual 
cuidadosamente antes da instalação e uso do produto, guardando-o 
para referência futura. 
 
Ele o ajudará a compreender melhor e de forma rápida o 
funcionamento de sua nova fechadura biométrica. 
 
Este manual apresenta uma descrição detalhada das principais partes 
da fechadura, suas funções, operação e instalação, bem como, o 
auxiliará na obtenção de serviço especializado. Portanto, siga 
rigorosamente as instruções aqui apresentadas. 
 
Devido aos aprimoramentos constantes de novas tecnologias, nós nos 
reservamos o direito de alterar as especificações aqui contidas, sem 
prévio aviso. 
 
Desfrute o prazer de utilizar um produto G-Locks! 
 
Muito obrigado. 
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Lembretes Importantes 
 

1 A fechadura inteligente G-Locks, modelo Vitro 50 é um produto de alta tecnologia e a sua correta 

instalação tem um impacto direto sobre a operação normal e vida útil do produto. Recomendamos que 

você contrate um profissional experiente para instalar o seu produto. Se a sua fechadura não estiver 

funcionando ou se estiver funcionando de forma incorreta, por favor, entre em contato conosco, através 

dos telefones indicados neste manual. 

2 Se o seu imóvel está em fase de decoração, recomendamos que você não instale o produto nessa 

fase, a fim de evitar possíveis danos e avarias. 

3 As recomendações a seguir são de extrema importância para a instalação e conservação da sua 

fechadura: 

 Este produto foi projetado para ser utilizado em áreas internas. A utilização em áreas externas, 

sujeitas a intempéries, poderá danificar os componentes internos do produto, bem como, a 

máquina de travamento da fechadura. 

 Evite utilizar substâncias corrosivas, tais como álcool, solventes a base de petróleo, etc., pois 

essas substâncias químicas quando não estão totalmente secas podem afetar o tratamento da 

superfície da fechadura, bem como suas partes internas, influenciando na aparência e 

reduzindo a vida útil do produto; 

 Após um longo período de uso da sua fechadura G-Locks Vitro 50, você ouvirá um alarme 

sonoro indicando que a vida útil das pilhas está chegando ao fim. Quando isso acontecer e a 

fim de garantir o funcionamento normal da Vitro 50, troque por outras novas, de boa qualidade, 

sempre se certificando da correta polaridade durante a instalação; 

 Se você planejar sair em grandes viagens ou não usar a fechadura por um longo tempo, por 

favor, retire as pilhas para garantir uma longa vida da fechadura; 

 Se as impressões digitais do usuário são comparativamente mais suaves ou mais finas, ou o 

usuário é muito jovem, recomendamos que você registre com o dedo polegar e utilize mais de 

uma impressão digital para melhorar a taxa de sucesso na coleta das impressões digitais; 

 A G-Locks Vitro 50 tem capacidade de armazenar até 500 impressões digitais (3.000 

impressões digitais opcional), 8 senhas, 99 cartões e 30 controles remotos. 

 É interessante cadastrar duas impressões digitais para cada usuário; 
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1. Apresentação 
 

 

1.1 Informações do Produto 
 

1.1.1 Visão Geral 
 

Figura 1  

 
                                                           Figura 2                                                         



 
1.1.2 Dimensões Principais 

 
 

 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 3                                                         Figura 4 

                   Vista frontal                              Vista frontal 

                  (lado externo)                                                (lado interno) 
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                                                           Figura 5  

                                             Vista Lateral do Conjunto 

 

 

1.2 Características do Produto 
 

• Fechadura Biométrica Digital com Mecanismo de Fechamento Automático - A Vitro 

50 é um produto confeccionado em liga de zinco. Projetada artisticamente para 

oferecer sofisticação, segurança e conforto, aliada ao compromisso de 

confiabilidade, desempenho e versatilidade em projetos decorativos. 

• Os usuários se beneficiam de um painel interativo “OLED Touchpad 

Premium” que torna o acesso no dia-a-dia mais fácil e confortável. O display digital 

garante a visualização das operações, auditoria (relatório de acessos) e o controle  



• das identificações sequenciais dos usuários. 

• Possui um sistema de travamento exclusivo de ação dupla com opção de 

abertura de porta à direita ou à esquerda. No núcleo da Vitro 50 encontra-se a 

versão BioSure 9.7, o mais avançado e tecnológico algoritmo de impressão 

digital, que garante precisão e extrema velocidade de leitura. 

• A concepção da Vitro 50 permite 5 (cinco) métodos de abertura, impressão 

digital (ID), senha pessoal (SP), cartão de proximidade (CP), controle remoto 

(CR), modo combinado (MC) e acesso micro USB nas situações de 

emergência e quando desejado e devidamente configurada, permite o acesso livre 

sem digitação de senha ou impressão digital (porta normalmente aberta).  

• Função Anti-Peep: Suporta, até 12 dígitos, antes e/ou depois de inserir a senha 

cadastrada – Proteção Visual de Senha. 

• A V50 possui um sistema de alimentação auxiliar de emergência, através de um 

acesso micro USB. O produto não precisa de instalação elétrica, é alimentado com 

4 pilhas alcalinas tipo AA. Pode ser instalada em portas de 8 até 12 mm, sem a 

necessidade de furação e troca da porta. (Utilizar as borrachas que 

acompanham o produto). 

• Dupla trava que garante maior segurança e alarmes sonoros nos casos de pilhas 

fracas, e tentativas de acesso não autorizado. 

 

1.3 Universo de Aplicações 
 

Residências, escritórios, hospitais, departamentos do governo, bancos, hotéis, etc. 

 

1.4 Opções de Abertura das Portas 
 

Pode ser instalada em portas de vidro de folha dupla ou de folha simples. Abertura a 

Direita ou a Esquerda. 
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1.5 Especificações Técnicas 
 

1 Sensor Biométrico Óptico 500 dpi 

2 Tempo de verificação ≤ 0,5 seg 

3 FRR - Taxa de falsa rejeição <0.1% 

4 FAR - Taxa de falsa aceitação < 0.0001% 

5 Módulo de registro de impressões digitais 
Um módulo de impressão digital é 

gerado de cada vez 

6 Aplicação da Fechadura Residências e Empresas (alto fluxo). 

7 Armazenagem das Informações 
As informações não são perdidas 
quando as pilhas são substituídas 

8 
Capacidade de armazenamento de impressões 

digitais 
500 (5 Administradores) 

9 Capacidade de armazenamento de senhas 8 grupos 

10 Capacidade de armazenamento de cartões 99 

11 
Capacidade de armazenamento de controles 

remotos 
30 

12 Tipo de Cartão de Leitura Mifare 1 K S50 

13 Consumo de energia estática Abaixo de 60 μA 

14 Consumo de energia dinâmica  220mA 

15 Modo de abertura da porta À esquerda ou à direita 

16 Sistema de controle Circuito individual 

17 
Vida útil das pilhas utilizando impressão digital 

ou senha 
4.000 aberturas ou 1 ano, o que ocorrer 

primeiro 

18 Alimentação elétrica 
6 Vcc (4 pilhas alcalinas de 1,5 Vcc - tipo 

AA) 

19 Voltagem de alimentação para emergência 5 Vcc – Micro USB 

20 Voltagem para alarme de pilha fraca 4,5 Vcc 

21 Temperatura de operação De -20 a 65 graus Celsius 

22 Umidade relativa de operação ≤ 90 % 

23 Tamanho da senha 6 a 12 dígitos 

24 Função Anti-Peep 
Suporta, até 12 algarismos, antes e 
depois de inserir a senha cadastrada – 
Proteção Visual de Senha 

25 Função “Não Perturbe” 
Acompanha dispositivo de travamento 
mecânico de segurança.     

26 Peso 2,2 Kg 

27 Material  Liga de Zinco e ABS (tampa das pilhas) 

 

  Nota: Os parâmetros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio para inovações tecnológicas. 



2. Funcionalidade e Operação 
 

2.1 Funções Básicas 
 

2.1.1 Opções de Acesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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2.1.2 Forma Correta de Tocar o Painel Touch Screen e Colher a 

Impressão Digital 

 

                A figura 7, mostra como ativar o painel, tocando-o com a palma ou  

                as costas da mão, a fim de desbloquear por senha ou entrar no  

                modo de configuração. 

    É aconselhável tocar o painel como maior número de dedos. 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Saiba que o centro de armazenagem de impressões digitais contém 

muitas informações de imagem. Quando as impressões digitais 

estiverem sendo coletadas e comprovadas, por favor, posicione 

seus dedos corretamente. Método: Ponha seu dedo na janela 

coletora da impressão digital com força moderada e o dedo deve 

estar tão chato quanto for possível, como nas seguintes imagens: 

 



 

 

2.1.3 Iniciando a sua fechadura pela primeira vez. 

 

• Instale as pilhas, seguindo a polaridade correta; 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 abaixo.  

                                                 Figura 8 
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• Coloque a impressão digital do primeiro administrador (máster) no 

leitor biométrico, por três vezes consecutivas, até ouvir a 

confirmação de operação bem-sucedida. A impressão digital do 

primeiro administrador está registrada!  

A Vitro 50, permite o registro de até 5 impressões digitais de 

administradores (másters) e que serão definidas como as 5 

primeiras cadastradas, ou seja, ID 0001, ID 0002, ID 0003, ID 0004 

e ID 0005. 

Se desejar registrar mais de um administrador, pressione 

novamente, por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8, coloque 

sua impressão digital, já registrada, no leitor biométrico e o Menu 

Principal da fechadura aparece no Painel, conforme mostrado na 

Figura 9 abaixo. 

Confirme com “#” a opção “Fingerprint” (Impressão Digital), 

confirme novamente com “#” a opção “Add Fingerprint” (Adicionar 

Impressão Digital) e finalmente, confirme com “#” a opção 

0002/500. Coloque a impressão digital do segundo administrador 

(máster) no leitor biométrico, por três vezes consecutivas, até 

ouvir a confirmação de operação bem-sucedida. A impressão 

digital do segundo administrador está registrada! 



• Procede da mesma maneira, para as outras impressões digitais 

que deseja registrar, lembrando que as 5 primeiras são exclusivas 

dos administradores. 

                                       Figura 9 

  

2.1.4 Registrando usuários na sua fechadura. 

• Adicionar e apagar uma impressão digital (ID 0006 a 500) 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

13 
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• Adicionar e apagar uma senha (ID 01 a 08) 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

• Adicionar e apagar um cartão (ID 01 a 99) 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

• Adicionar e apagar um controle remoto (ID 01 a 30) 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 



 
15 

(Menu)  
Menu

(Fingerprint)
Impressão 

Digital

(Add Fingerprint)
Adicionar Impressão Digital

(Del Fingerprint)                  
Apagar Impressão Digital

(Password)

Senha

(Add Password)                  
Adicionar Senha

(Del Password)                    
Apagar Senha

(IC Card)

Cartão

(Add IC Card)                        
Adicionar Cartão

(Del IC Card)                            
Apagar Cartão

(Remoter)   
Controle 
Remoto

(Add Remoter)                    
Adicionar Controle Remoto

(Del Remoter)                            
Apagar Controle Remoto

(System) 
Sistema

(Set-up Time)                              
Ajuste da Data e Horário

(Way of Open)                              
Modo de Abertura da Porta

(Language)                                
Idioma

(Restore)                                   
Restaurar Fábrica

(Voice Set)                                       
Ajuste de Voz Guiada

(Normally Open)                          
Porta Normalmente Aberta

(Record 
Query)

Auditoria

(Access Records)                     
Relatório de Acessos

(User Info)                         
Informação de Registros
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2.1.5 Configurando outros ajustes na fechadura 

 

• Ajustar a data e horário 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

 

• Ajustar o modo combinado de abertura da porta 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

 

• Ajustar o idioma 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

 

• Restaurar padrão de fábrica (Apaga todas os registros existentes 

na fechadura) 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 



acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

 

• Ajustar voz guiada 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da pagina 15. 

 

• Programar a função “Porta Normalmente Aberta” 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Utilzando as teclas 2, 8, # e *, siga o Menu da página 15. 

 

      2.1.6 Função auditoria de acessos de usuários 

• Visualizar o Relatório de acessos dos usuários por data e  

                     horário 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 

acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Siga o Menu da página 15 (Auditoria – Rel. de Acessos).    17 
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• Visualizar a quantidade de usuários na fechadura 

• Pressione por 1 segundo e solte o botão localizado no canto 

inferior esquerdo do compartimento das pilhas, Figura 8 acima; 

• Coloque a impressão digital de administrador; 

• Siga o Menu da pagina 15 (Auditoria – Informação de 
Registros). 

 

2.2 Informações Importantes 
 

2.2.1 Interface para Abertura de Emergência 
 

Embora exista alarme de pilhas fracas, pode ocorrer das mesmas 

não serem trocadas na oportunidade e neste caso você poderá 

fornecer energia para a fechadura, utilizando-se da conexão micro 

USB, localizada na parte inferior do painel frontal da fechadura, 

Figura 1 acima. 

 
  
       2.2.2 Instalação das Pilhas 

 
• Instalando as pilhas: Retire a tampa do compartimento das pilhas 

e instale 4 pilhas alcalinas tipo AA. Cuidado com a polaridade. 

Coloque novamente a tampa do compartimento.  

• O correto uso das pilhas: Use pilhas alcalinas de boa qualidade; 

não misture pilhas usadas com pilhas novas; não misture 

diferentes marcas de pilhas; após a troca das pilhas, descarte as 

usadas, de acordo com as leis locais de meio ambiente. 

Recomendamos a troca das pilhas a cada 12 meses, para evitar 

que o conteúdo ácido no interior das pilhas vaze e danifique os 

componentes da fechadura. 

 



 

      2.2.3 Espessura do Vidro da Porta 

• Verifique a espessura da porta de vidro antes da instalação. 

Espessura recomendada: de 8 a 12 mm. 

 

      2.2.4 Cuidados durante a instalação 

• Cuidado para não amassar os cabos de alimentação, quando for 

fixar a fechadura na folha da porta de vidro. 

• Durante a instalação, proteja a superfície do corpo da fechadura 

a fim de evitar danos no acabamento. 
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3. Manutenção  
 

3.1 Manutenção Preventiva 
 

 
（1） Nunca exponha a fechadura em contato com substâncias corrosivas para não 

danificar a sua camada protetora e não afetar o acabamento da fechadura. 

（2） Nunca coloque ou apoie objetos sobre o corpo da fechadura. 

（3） Se a porta estiver desalinhada e as travas e a lingueta não percorrerem todo o 

seu trajeto de forma completa, deve-se ajustar a porta e/ou a posição do espelho 

do batente/folha da porta de vidro, de forma a corrigir o problema. 

（4） Caso a janela coletora da impressão digital estiver coberta com sujeira, excesso 

de pó ou umidade limpe-a com um tecido seco e macio. 

（5） Quando o alarme de “pilhas fracas” soar, favor substitui-las imediatamente para 

assegurar o uso normal da fechadura. Ao substituir as pilhas, fique atento aos 

polos positivo e negativo. 

（6） Nunca utilize objetos duros e pontiagudos (inclusive unhas) na superfície da 

janela coletora de impressão digital. Essa prática poderá danificar o sensor 

óptico e a própria fechadura. 

（7） Cada vez que você colher a impressão digital, seu dedo deve estar 

suficientemente encostado na janela coletora de impressão digital. 

（8） Recomenda-se inspecionar as partes móveis da fechadura, uma vez a cada seis 

meses ou a cada ano e verificar também se os parafusos de fixação do corpo 

da fechadura estão devidamente apertados. 

（9） Não utilize óleo lubrificante no interior da fechadura a fim de evitar a formação 

de “massa” de graxa no mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Garantia e Assistência Técnica 
 

 
Modelo: Vitro 50 
 

4.1 Certificado de Garantia no Brasil 
 

Este produto é devidamente inspecionado e testado ao sair da linha de produção. A Adricomex Importação e Exportação Ltda, 

doravante denominada ADRICOMEX, garante ao usuário deste produto os Serviços de Assistência Técnica para a substituição de 

componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como 

sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

data de emissão da Nota Fiscal de Compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações 

descritas no Manual do Usuário que acompanha o produto e, somente em território nacional. 

 

Garantia Legal 

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra, para reclamar de 

irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer 

outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral. 

 

Condições para validade da garantia legal e contratual 

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se: 

• O produto não for utilizado para os fins a que se destina; 

• A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações constantes no Manual do Usuário; 

• O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação 

inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela ADRICOMEX. 

• Houver remoção da identificação do produto. 

 

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual 

 A Garantia não cobre: 

• Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos / abrasivos sobre a superfície do produto; 

• Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço 

de Assistência Técnica Especializado. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como 

despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor; 

• Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação inadequada; 

• Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso; 

• Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam do Manual do Usuário; 

Observações: 

• A ADRICOMEX não assume custos ou responsabilidade relativos à pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia 

sobre seus produtos, além das aqui descritas; 

• As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade 

única e exclusiva do comprador; 

• A ADRICOMEX se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-

aviso; 

• A garantia somente é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra deste produto; 

• Fica compreendido que, em hipótese alguma a ADRICOMEX assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador 

caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste 

Certificado de Garantia. 

 

Contatos: (11) 2386-7303 / (11) 2339-4633 / contato@g-locks.com.br 
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5. Lista de Componentes de sua Fechadura 

 
 

Nº 
 

Itens e Nomes 

 

      Quantidade 

01 Corpo externo da fechadura 1 

02 Corpo interno da fechadura 1 

03 
Suporte metálico em “U” para acoplamento do corpo 
externo e interno da fechadura 

1 

04 
Espelho metálico do batente para condição de porta de 
folha simples 

1 

05 
Espelho do batente em ABS para condição de porta de 
folha dupla – Lado Interno 

1 

06 
Espelho do batente em ABS para condição de porta de 
folha dupla – Lado Enterno 

1 

07 
Suporte metálico em “U” para acoplamento do corpo 
externo e interno do espelho do batente em ABS 

1 

08 
Conjunto Trava “Não Perturbe” em aço inox, espelho e 
caixa de acabamento do batente, 2 parafusos e 2 
buchas 

1 

09 
Placa em ABS com fita adesiva 3M para fixação do 
suporte metálico em “U” da fechadura 

1 

10 
Placa em ABS com fita adesiva 3M para fixação do 
corpo interno e externo do espelho do batente em ABS 

1 

11 Parafusos de fixação das placas em ABS 10 

12 Parafuso de fixação do espelho metálico do batente  4 

13 Adesivo para portas de 8 e 10mm – largura 60mm 2 

14 Adesivo para portas de 8 e 10mm – largura 25mm 2 

15 Pilha Alcalina 1,5 Vcc (tamanho AA) 4 

16 Controle Remoto 1 

17 Cartão de Proximidade  1 

18 Manual do usuário 1 

19 Cartão de garantia 1 
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