MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Siga os passos abaixo para ativar e começar a utilizar seu rastreador

Para instalar seu rastreador procure um técnico

1) Escolha uma operadora que tenha melhor sinal em sua região e que ofereça pacotes
promocionais de Internet e SMS. Coloque o chip que irá utilizar em um celular
convencional e faça o teste de funcionamento, teste o sms e também a internet.
Cadastre o chip em uma promoção de internet e sms, assim você irá economizar para
fazer o rastreamento do seu veículo.
2) Depois de testado em seu celular, coloque o CHIP no rastreador e leve ao seu técnico
de confiança para fazer a instalação. (Leve seu rastreador para ser instalado em um
eletricista de autos ou por um técnico em alarmes de automóveis, motos ou a um
centro automotivo pois estes profissionais já tem prática de mercado nesse tipo de
serviço poupando seu tempo e evitando transtornos causados por instalação indevida.
Lembrando que não trocamos produtos queimados na instalação e enviamos todos
rastreadores testados.
3) Siga a lista de comandos no verso desta folha e faça toda a configuração do
rastreador.
4) Para realizar o rastreamento em tempo real pelo nosso site, cadastre-se em
http://www.meuway.com . O serviço é gratuito e para utilizar basta ter créditos no seu
chip do seu rastreador.
Caso tenha realizado a configuração correta, seu rastreador já está pronto para usar.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco que ficaremos gratos em lhe
ajudar. Trabalhamos de segunda a sexta-feira das 9 as 17hs, e nosso atendimento é
feito atraves do email de vendas. Levamos até 48hs para responde-lo.

LISTA DE COMANDOS - GT02A
Você deve enviar os comandos abaixo via S par a o CHIP instalado no rastreador
Nº

DESCRIÇÃO

SMS DE TEXTO

EXEMPLO

RETORNO

OBSERVAÇÕES

1

Alterar senha do aparelho

Password,666666,nova-senha#

Password,666666,777777#

OK

Não é obrigatório

2

Resetar senha para a padrão 666666

Recover,senha#

Recover,666666#

OK

Somente quando necessário

Solicitar status do aparelho

Status,senha#

Status,666666#

OK

3

4

Solicitar parametros de configuração

Param,senha#

Param,666666#

OK

Apontar o rastreador para o servidor de rastreamento

Server,senha,1,endereco,porta,0#

Server,666666,1,gps.meuway.com,5002,0#

OK

Somente em caso de rastreamento pelo www.meuway.com

Apn,senha,apn,usuario,senha#

APN,666666,timbrasil.br,tim,tim#
APN,666666,zap.vivo.com.br,vivo,vivo#
APN,666666,claro.br,claro,claro#
APN,666666,gprs.oi.com.br,oi,oi#

OK

Não tem necessidade se você for localizar seu aparelho somente pelo
celular

Configurar a APN de internet da operadora que será utilizada

5

Solicitar posição Google Maps para celular

URL,senha#

URL,666666#

OK

Ele retorna a mensagem com o link direto para abrir no seu celular

6

WHERE,senha#

WHERE,666666#

OK

TIMER,senha,,segundos#

TIMER,666666,,30#

OK

8

Solicitar somente coordenadas do ponto exato
Configurar o intervalo de envio das posições do rastreador
para o servidor
Configurar o horário do rastreador, baseado em GMT

GMT,senha,direção,código#

Gmt,666666,w,3#

OK

Ele retorna a mensagem com as coordenadas
Ele passa a posicionar de 30 em 30 segundos no rastreamento em tempo
real (Intervalo mínimo)
Configura para o horário de Brasília: W,3

9

Resetar configurações de fábrica no rastreador

FACTORY,senha#

FACTORY,666666#

OK

Você perderá todas configuraões feitas anteriormente

(

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 1) Rastreador não responde minhas mensagens: Verifique se o chip foi ativado antes de ser instalado e se está com créditos. Verifique se o rastreador está ligado, balance o mesmo para que ative os leds de informação, se ativar está ok, se não ativar, verifique sua
instalação. Caso não obtenha sucesso, tente utilizar um chip de outra operadora, pois possivelmente o que está utilizando não será compatível. Recomendamos chips VIVO ou TIM.2) Rastreador parou de responder depois de alguns dias: Verifique se possui créditos pois possívelmente ele
deve ter consumido-os. Recomendamos fazer uma promoção de pacote de Internet e SMS antes de instalar o chip no aparelho. Verifique a instalação em caso de mal contato devido a trepidação ou desencaixe dos conectores. )3Rastreador não aparece no site de rastreamento: Verifique se
possui créditos. Verifique se configurou a apn correta para a operadora de uso (comando 4). IMPORTANTE: Todos comandos acima devem ser enviados pelo seu celular para o número do chip do rastreador. Não salte espaços entre as vírgulas ou o comando não será executado. A MAIORIA
DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NOS RASTREADORES É DE FALTA DE CRÉDITOS OU INCOMPATIBILIDADE COM A OPERADORA GMS, ENTÃO TESTE OUTRA OPERADORA SE VOCÊ JÁ TENTOU TODAS AS DICAS ACIMA.

