Configuração Básica do Rastreador Veicular MW2000
Pra configurar o rastreador MW2000 siga os passos abaixo:

Esquema de ligação do rastreador:

1) Entre no sistema Meuway pelo site: www.meuway.com

Para uma instalação simples e sem a função de bloqueio, conecte o fio positivo e negativo e o pós-ignição do seu equipamento

2) Cadastre um e-mail e senha para acessar o sistema, você receberá o link de ativação por e-mail.

na fiação do seu veículo. Para instalação completa com a funcionalidade de bloqueador veja o esquema abaixo:

3) Ative seu cadastro e faça o login no site, em seguida você deve cadastrar o seu rastreador clicando em

Esquema de conexão

“Meus rastreadores” no menu esquerdo. No formulário de cadastro preencha todos os campos: Descrição,
DDD + Nº CHIP, Modelo do aparelho (selecione o modelo MW2000), em Identificador do Equipamento (ID)

Fio vermelho do chicote do rastreador → 12v positivo do seu veículo.

coloque o IMEI, Operadora do chip (selecione a operadora que você utilizará no rastreador) e salve seu

Fio preto do chicote do rastreador → Negativo do seu veículo.

cadastro. Pronto seu aparelho esta cadastrado, agora basta configura-lo.

Fio laranja do rastreador → Pós-chave / Pós-Ignição / ACC do seu veículo.

4) Antes de realizar a instalação de seu rastreador, teste o chip em um telefone celular, para certificar que o
mesmo

esteja

ativado

e

com

Fio amarelo do rastreador → Terminal [86] do relé (amarelo)

créditos.

5) Após instalado, envie as mensagem de texto (SMS) do seu celular para o número do chip que está

Terminal [87A] do relé → Sinal da bomba injetora vindo da central do seu veículo.

instalado no rastreador:

Terminal [30] do relé → Sinal indo até a bomba injetora do seu veículo.

Os dois comandos (sms) abaixo, são padrões para qualquer operadora:

Server,1,gps.meuway.com,5023,0#

Terminal [85] do relé → 12v positivo do seu veículo.
Terminal [86] do relé → Fio amarelo do rastreador.

Gprson,1#
O comando abaixo depende da operadora do chip do rastreador, envie somente o referente a operadora do

Terminal [87] do relé → Não utilizado.

chip:

APN,timbrasil.br,tim,tim#
APN,zap.vivo.com.br,vivo,vivo#

As mensagens devem ser exatamente
como estão descrita no manual, sem
alteração e nem espaço.

APN,gprs.oi.com.br,oi,oi#
Os comandos acima são para configurar o rastreador no site do Meuway. Agora para utilizar o seu rastreador
por SMS e solicitar a posição exata do veículo, basta enviar o SMS para seu rastreador:

URL# ou position# ou 123#
E para bloquear e desbloquear o seu veículo, certifique-se de que o relé de bloqueio esteja instalado
corretamente e que o seu celular foi cadastrado como SOS/Administrador e centrado no rastreador:

Não conseguiu fazer o equipamento funcionar?

Para cadastrar números de SOS e Administrador, envie o SMS para seu rastreador:

Caso tenha dúvidas na instalação / configuração de seu aparelho, encaminhe

WhatsApp

SOS,A,número,número,número#

um e-mail para suporte@meuway.com, com seus dados de cadastro no site

(34) 99957-1233

(ex: SOS,A,119876541111,119876542222,119876543333#)

www.meuway.com (e-mail e senha de acesso no site) ou entre em contato

Depois configure um dos números acima para ser o central:

pelo nosso WhatsApp. E certifique-se de que o chip esteja bem encaixado,

Center,A,119876541111#
Para bloquear / cortar combustível envie o SMS para seu rastreador:

Relay,1#
Para desbloquear o veículo / liberar combustível envie o SMS para seu rastreador:

Relay,0#

AJUDA E SUPORTE TÉCNICO

(Não recebemos ligações)

ativado e tenha créditos, assim vamos ajuda-lo a configurar.

Baixe o manual completo com todas as funções do
equipamento em: ww.meuway.com/manual/mw2000.pdf

