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CERTIFICADO DE GARANTIA 
(De acordo com a lei 8.078 de 11/09/90 – PROCON) 

 

A Fort Safe garante este equipamento contra defeitos de fabricação pelo prazo de 
1(Um) ano a contar da data de emissão na nota Fiscal. 
A apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras é obrigatório. 
Esta garantia perderá seu valor se for constatado uso indevido ou mau uso do produto 
ou se o mesmo sofrer danos decorrentes de: uso de pilhas inadequadas, acidentes, 
agentes da natureza, descargas elétricas ou magnéticas, oxidação por qualquer motivo, 
quedas, areia, poeira, água, instalação inadequada ou se apresentar sinais de ter sido 
violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada ou autorizada pela Fort 
Safe. 
Esta garantia é de balcão. As despesas com transporte do produto ou técnico 
autorizado serão por conta e risco do cliente exclusivamente. 
No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do encaminhamento para a 
assistência técnica, a Fort Safe devolverá ao cliente o equipamento consertado ou um 
novo caso o reparo seja impraticável ou antieconômico. 
O serviço em garantia só será efetuado na assistência técnica Fort Safe e/ou empresa 
autorizada por esta. 
A garantia será anulada se este certificado apresentar sinais de rasura ou adulteração. 
A embalagem do equipamento deverá ser guardada por um prazo de 7 (sete) dias. 

 
 
Número da Nota Fiscal:  _____________________________________________ 

Data da compra:   _____________________________________________ 

Modelo do equipamento: _____________________________________________ 

Número de série:   _____________________________________________ 

Nome do revendedor:  _____________________________________________ 

Nome do cliente:   _____________________________________________ 

Endereço:    _____________________________________________ 

Município:    _____________________________________________ 

Estado e CEP:   _____________________________________________ 

Telefone p/ contato:  _____________________________________________ 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES DA FECHADURA ELETRÔNICA GS03 BIOMÉTRICA 

 
 

A fechadura vai com a senha de fábrica (1234) 
 

 
Inserir senha de usuários 
Pressione a tecla (1) por 3 segundos, soará 3 beep e acenderá o LED verde 
Digita a senha de fábrica “1234” e a tecla START 
Em seguida digite a sua nova senha de 4 a 8 dígitos e confirme com a tecla 
START 
Confirme a sua nova senha e aperte a tecla START novamente 
O seu código estará cadastrado. 
 
 
 
Inserir Biometria 
Aperte o botão vermelho na parte interna do cofre 
Acenderá o sensor da leitora digital, coloque a sua digital no leitor até ele 
apagar e o led verde acender, soará um beep 
E pronto sua biometria estará cadastrada. 
Para testar sua digital pressione a tecla START e coloque a sua digital 
cadastrada para fazer a liberação e abrir o cofre. 
 
 
 
Zerando a fechadura 
“Esse procedimento só pode ser feito com o cofre aberto” 
Pressione o botão vermelho na parte interna no cofre e segure por 10 
segundos 
Soará 10 beep e 1 beep longo, pronto a fechadura voltará para senha de 
fabrica (1234). 
 
A fechadura biométrica GS03 aceita 32 biometrias, senha numérica de 4 à 8 
dígitos funcionando com bateria 9V. 
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COMO TROCAR A BATERIA 
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