GT02D
RASTREADOR VEICULAR

Especificações
Dimensões

70x40x20mm

Peso

80g

Rede

GSM/GPRS

Banda

850/900/1800/1900Mhz

Modulo GPS

UBLOX

Sensibilidade

-159dBm

Precisão GPS

10m

Tempo de inicialização

Início frio: 35-80s / Início normal: 35s / Início quente: 1s

Tensão

9 à 36v

Bateria de backup

3.7V 200mAh Li-ion

Temperatura suportada

-40°C até +85°C

Temperatura de operação

-20°C até +55°C

Umidade

5% a 80% não condensada

Configuração GT02D
INÍCIO DA CONFIGURAÇÃO

INSTALAÇÃO

Antes de instalar anote o código numérico identificador disponível na etiqueta

Caso você deseje utilizar a função de bloqueador deverá adquirir um relé

do equipamento.

auxiliar para instalar juntamente com seu equipamento, lembrando que não
é obrigatório para o funcionamento do rastreador.

IMEI:
(Nº. descrito na etiqueta fixada no aparelho).

Acesse www.meuway.com e faça o seu cadastro e o também o cadastro do
seu equipamento utilizando o IMEI anotado acima.
Compre um CHIP GSM pré-pago para colocar no rastreador. Escolha uma
operadora que tenha melhor sinal em sua região e que ofereça pacote
promocional de Internet e SMS, pois o rastreador utiliza Internet e SMS para
se comunicar tanto com o serviço de rastreamento quando com você.
A Operadora CLARO não aceita nenhum tipo de rastreador em sua rede de
telefonia, então este equipamento não funciona com chips da CLARO.

Relé de Corte
Relé Universal Auxiliar 12 v / 40A de 5 Pinos
OBS: Este relé tem o funcionamento inicial normalmente fechado e
quando o rastreador recebe o comando de bloqueio, ele emite um sinal
negativo de 5v fazendo com que o relé seja acionado passando para o
estado aberto. Para verificar se a instalação do relé está correta, o seu
veículo tem que funcionar normalmente com o rastreador desconectado
do chicote. Faça o teste juntamente com seu instalador.
Problemas com o aparelho geralmente ocorrem devido falha na instalação
ou na configuração. Veja as melhores soluções de problemas no fim do
verso desta página.

Coloque o chip em um celular convencional e faça a ativação do chip junto à
operadora antes de instalar no equipamento, assim como um teste de

Esquema de conexão

funcionamento de SMS e Internet.

Fio vermelho do equipamento → 12v positivo.

Depois de testado em seu celular, coloque o chip no equipamento e mude a
chave (“ON-OFF”) interna que fica do lado do soquete do chip para a

Fio preto do equipamento → Terra / Negativo.

posição “ON” e faça a instalação no seu veículo. Seu rastreador deve ser

Fio verde ou laranja do equipamento (ACC) → Pós-chave/Pós-Ignição.

instalado por um eletricista/técnico em alarmes automotivos, pois este

Saída do relé (86) → Fio amarelo do equipamento.

profissional já tem prática, poupando seu tempo e evitando transtornos

Saída do relé (85) → 12v positivo.

causados por instalação indevida.
Não trocamos produtos por defeitos ocasionados na instalação. Enviamos

Saída do relé (87A) → Ponte (A) da bomba injetora ou corta corrente.

todos os equipamentos testados.

Saída do relé (30) → Ponte (B) da bomba injetora ou corta corrente.



Este manual também pode ser baixado em PDF pelo endereço
http://www.meuway.com/manual/gt02d.pdf

INICIALIZAÇÃO
Para inicialização do seu equipamento, depois de instalado, você deverá
enviar as mensagens (SMS) de inicialização e configuração inicial para o
número do chip instalado no aparelho, certificado de que o mesmo já possua

INSTALE SEU EQUIPAMENTO COM UM
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA DE
AUTOMÓVEIS.

crédito. Utilize o seu celular pessoal para enviar as mensagens para o
rastreador.

Comandos de inicialização
1

2

BLOQUEAR, DESBLOQUEAR E RASTREAR SEU VEÍCULO

#6666#aad#1#Seu número pessoal com DDD e sem 0#

Para rastrear pelo computador acesse o seu cadastro em

Ex: #6666#aad#1#119988881234#

www.meuway.com e para rastrear pelo seu celular veja os comandos

Neste passo, envie somente uma das mensagens

abaixo:

abaixo, de acordo com a sua operadora.

Comandos de operação básica

Para operadora VIVO envie:

Receber link com a posição

1234 ou #6666#GL#

#6666#sapn#zap.vivo.com.br#vivo#vivo#

Bloquear

#6666#CF#

Desbloquear

#6666#OF#

Para operadora TIM envie:
#6666#sapn#timbrasil.br#tim#tim#

3

Para operadora OI envie:

Observação:

#6666#sapn#gprs.oi.com.br#oi#oi#

Os comandos de operação básica só funcionam se enviados a partir do seu

#6666#ip#209.208.28.213#5023#

número pessoal previamente cadastrado como administrador no rastreador.
VEJA A LISTA DOS DEMAIS COMANDOS NO VERSO

Observação:
O comando de APN, na linha 2 acima dependerão do Chip da sua operadora.
Você deve enviar o somente a mensagem referente à sua operadora.

Configuração GT02D

LISTA COMPLETA DE COMANDOS

29 Ativa alerta por SMS

#6666#smsa#1#

30 Desativa alerta por SMS

#6666#smsa#0#

31 Ativa alerta por Chamada

#6666#calla#1#

32 Desativa alerta por Chamada

#6666#calla#0#

33 Ativa o alerta por ACC (caso liguem o
carro. Para esta função funcionar é
necessário que o fio acc esteja ligado na
pós-chave do veículo)

#6666#acca#1#

34 Desativa o alerta por ACC

#6666#acca#0#

Abaixo segue a lista com os comandos das funções do equipamento, não é
necessário enviar qualquer comando abaixo, somente caso queira modificar
alguma configuração. Todos os comandos são seguidos da senha numérica
padrão 6666. Só altere caso realmente seja necessário (não recomendamos).
1 Adicionar Nº Administrativo nº1
(Nº permitido para bloquear o seu
veículo)

#6666#aad#1#ddd + número#

2 Adicionar Nº Administrativo nº2
(Obs. Não há necessidade do “0”
zero a esquerda do DDD)

#6666#aad#2#ddd + número#

(Ex:
#6666#aad#1#34988991234#)

(Ex:

COMO ECONOMIZAR CRÉDITOS ?

#6666#aad#2#34988994321#)

O rastreador se conecta a todo o momento na internet para enviar as

3 Apagar Nº Administrativo nº1

#6666#dad#1#

posições para o servidor de rastreamento assim consumindo créditos, mas é

4 Apagar Nº Administrativo nº2

#6666#dad#2#

5 Ver os Nº(s) Administrativos(s)

#6666#va#

possível desativar essa função e reativar quando precisar rastrear pelo site,
observação, ao desativar essa opção você ainda pode utilizar o
rastreamento por SMS enviando o comando 1234 normalmente.

#6666#cp#nova senha#
6 Mudar senha (não é necessário)

Ligar a transmissão de posição por
Internet via GPRS

(A senha deve ser numérica)

1

7 Recuperar senha

#6666#rp#

Receber localização por Google
8
Maps

#6666#gl#

Desligar a transmissão de posição por
2 Internet via GPRS *** Depois de enviado,
o rastreador aparecerá offline no site.

9 Receber localização pelo endereço #6666#ga#

#6666#gprs#1#

#6666#gprs#0#

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO

#6666#ip#endereço
ip#porta#

Rastreador não responde minhas mensagens: Verifique se o chip foi

Configurar o domínio e porta do
11
servidor

#6666#wz#domínio#porta#

realmente está com créditos e não bonus. A luz verde e a azul devem piscar

12 Verificar IP do servidor atual

#6666#ip?#

Verificar o domínio do servidor
13
atual

#6666#wz?#

Servidor, Intervalo de envio sem
14
movimento

#6666#sst#minutos#

10 Configurar IP e porta do servidor

15

Servidor, Intervalo de envio com
movimento

encaixado corretamente ou se realmente foi ativado pela operadora e se

e não permanecerem, estáticas. Caso não obtenha sucesso, tente utilizar
um chip de outra operadora como teste, pois possivelmente o que está
utilizando não será compatível com a sua região.
Rastreador parou de responder depois de alguns dias: Verifique se possui
créditos, pois possivelmente foram consumidos.
Rastreador não bloqueia: Verifique se o relé foi instalado corretamente e
#6666#smt#segundos#

verifique se o relé não queimou. Verifique se o comando para adicionar o
número administrativo foi enviado corretamente.

Bloquear Veículo / Injeção de
16
Combustível

#6666#cf#

17 Desbloquear Veículo / Injeção

#6666#of#

Rastreador não aparece no site de rastreamento: Verifique se possui

18 Alarme de velocidade máxima

#6666#sosa#velocidade#

créditos. Verifique se configurou a APN correta para a operadora de uso e se

19 Cancelar alarme de velocidade

#6666#cosa#

mandou todos comandos corretamente.

20 Alarme de vibração

#6666#ssa#nível do sensor#

21 Cancelar alarme de vibração

#6666#csa#

22 Reiniciar o equipamento

#6666#reset#

bloqueando essas mensagens, algumas versões de Android e iOS possuem

23 Reconfiguração de fabrica

#6666#factory#

AntiSpam para SMS, verifique a configuração de anti-spam do seu celular.

24

Ver o Status e o IMEI do
equipamento

Configurar Idioma para Inglês
26
padrão

especificado do manual, reveja a especificação do relé neste manual.

#6666#vinfo#
#6666#language#2#

Rastreador não responde a mensagem com link de posição: Se o rastreador
está respondendo aos comandos, mas não envia a resposta do comando de
rastreamento com o link do Google Maps, possivelmente o seu celular está

A MAIORIA DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NOS
RASTREADORES É DE FALTA DE CONFIGURAÇÃO OU
FALTA DE CRÉDITOS, ENTÃO CASO ESTEJA

Ligar a função “stand-by” do
rastreador

#6666#sleep#1#

Desligar a função “stand-by” do
28
rastreador

#6666#sleep#0#

27

Rastreador com comandos de bloqueio invertidos: O relé utilizado não foi o

ENFRENTANDO PROBLEMAS, TESTE O CHIP E FAÇA
CHECAGEM DA FIAÇÃO PARA VER SE O RASTREADOR
ENCONTRA-SE LIGADO.

