MW1
RASTREADOR VEICULAR

Especificações
Dimensões

70mm x 40mm x 20mm

Peso

85g

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 75v

Bateria de backup

3.7V 370mAh Li-ion

Temperatura suportada

-40°C até +85°C

Temperatura de operação

-20°C até +55°C

Umidade

5% a 95% não condensada

Configuração MW1
INICIO DA CONFIGURAÇÃO

INSTALAÇÃO

Antes de instalar anote o código numérico identificador disponível na etiqueta

Caso seu aparelho possua a função de bloqueador e você queira utilizar

do equipamento.

esta funcionalidade, você deverá adquirir um relé auxiliar para instalar
juntamente com seu equipamento, lembrando que não é obrigatório para o

IMEI:

funcionamento do rastreador.
(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.
Escolha uma operadora que tenha melhor sinal em sua região e que ofereça
pacote promocional de Internet, pois o rastreador utiliza Internet para se
comunicar com o serviço de rastreamento.
Coloque o chip em um celular convencional e faça a ativação do chip junto à

Relés Compatíveis
Relé Auxiliar Reversor de 12v / 40A de 5 Pinos
Relé Auxiliar Normalmente Fechado de 12v / 40A de 4 Pinos
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.

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 faça a
instalação no seu veículo. Seu rastreador deve ser instalado por um

Fio preto do equipamento → Terra / Negativo

eletricista/técnico em alarmes automotivos, pois este profissional já tem prática,

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

poupando seu tempo e evitando transtornos causados por instalação indevida.

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

Não trocamos produtos por defeitos ocasionados na instalação. Enviamos
todos os equipamentos testados.


Saída do relé (85) → 12v Positivo

Este manual pode ser baixado em PDF pelo link:

Saída do relé (87A) → Ponte (A) da bomba injetora

http://www.meuway.com/manual/mw1.pdf

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

INICIALIZAÇÃO
Para inicialização do seu equipamento, depois de instalado, você deverá enviar
as mensagens de inicialização e configuração inicial. Certificado de que o
mesmo já possua créditos no chip, envie do seu celular pessoal as mensagens
de texto (SMS) de configuração.

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

1

begin123456

2

admin123456 + <número pessoal com DDD e sem 0>
ex: admin123456 1199983030

3

apn123456 zap.vivo.com.br

BLOQUEAR, DESBLOQUEAR E RASTREAR SEU VEÍCULO

4

apnuser123456 vivo

Para rastrear pelo computador acesse o seu cadastro em

5

apnpasswd123456 vivo

6

gprs123456

7

upload123456 30

8

timezone123456 -3

9

adminip123456 209.208.28.213 5013

10

DOMAIN=gps.meuway.com:5013

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

Observação:
Os comandos 3,4,5 e 6 acima são padrões para chips da VIVO, para outras
operadoras você deverá consultar o verso desta página e consultar a tabela de
configuração por operadora.

abaixo:

Comandos de operação básica
Rastrear

G123456#

Bloquear

555

Desbloquear

666

Observação:
Os comandos de operação básica só funcionam se enviados a partir do seu
número pessoal previamente cadastrado no rastreador através do comando
“admin123456”.
VEJA A LISTA DOS DEMAIS COMANDOS NO VERSO

Configuração MW1
LISTA DE COMANDOS

23

Configurar intervalo de tempo em
minutos, para entrar em stand-by

sleep123456 tempo
ex: sleep123456 3

24

Configurar para entrar em stand-by
quando não detectar vibração

sleep123456 shock

25

Ativar alerta de batida choque

shock123456

26

Desativar alerta de batida choque

noshock123456

27

Reiniciar o equipamento

rst

28

Retornar o status do aparelho

status

29

Retornar os parâmetros
de configuração do aparelho

Param1
Param2

30

Mudar idioma para Inglês Padrão

Lag1

31

Formatar equipamento e restaurar
configurações de fábrica

format

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 123456, é a
senha padrão do equipamento que você pode alterar caso realmente seja
necessário (não recomendamos).
1

2

Iniciar configuração do aparelho,
lembrando que todos os comandos
são enviados utilizando 123456
como senha padrão

begin123456

Cadastrar número administrativo

admin123456 <seu número
com DDD e sem o 0>
ex: admin123456 1199983030
noadmin123456 (número)
ex: noadmin123456
1199983030

3

Apagar número administrativo

4

Configurar servidor de rastreamento DOMAIN=gps.meuway.com:5013
meuway por domínio

5

Configurar servidor de rastreamento adminip123456
209.208.28.213 5013
meuway por IP

6

Configurar intervalo de envio de
posição para o servidor

upload123456 30

7

Ativar o envio de dados para o
servidor (uso de internet)

gprs123456

8

Desativar o envio de dados para o
servidor

nogprs123456

9

Solicitar posição pelo Google Maps. G123456#
(Você pode ligar para o número do
rastreador que ele também retorna o
link do Google).

10 Bloquear veículo (armar o relé de
corte)

555

11 Desbloquear veículo (desarmar do
relé de corte)

666

12 Configurar horário do rastreador
para o horário Brasileiro

timezone123456 -3

13 Alterar senha padrão do rastreador
(Não recomendado)

password123456 novaSenha

14 Configurar alerta de velocidade
(Obs. A velocidade deve ter 3
dígitos. Ex: 90km/h = 090)

Speed123456 velocidade
ex: speed123456 080

15 Desativa alerta de velocidade

Nospeed123456

OPERADORAS
Para cada operadora você precisa configura a APN correta de conexão, se
não o equipamento não conseguirá se conectar a internet enviar os dados
para o servidor de rastreamento online, veja abaixo a tabela de cada
operadora.

TIM

VIVO

apn123456 timbrasil.br
apnuser123456 tim
apnpasswd123456 tim

apn123456 zap.vivo.com.br
apnuser123456 vivo
apnpasswd123456 vivo

OI

CLARO

apn123456 gprs.oi.com.br
apnuser123456 oi
apnpasswd123456 oi

apn123456 claro.com.br
apnuser123456 claro
apnpasswd123456 claro

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O EQUIPAMENTO
Rastreador não responde minhas mensagens: Verifique se o chip foi ativado
antes de ser instalado e se está com créditos. A luz verde e a azul devem
piscar 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 ele deve ter consumido-os.

16 Configurar o raio da ancora. (Alerta move123456 metros
por SMS caso o veículo ultrapasse o Ex: move123456 200
raio definido a partir do ponto atual)

Rastreador não bloqueia: Verifique se o relé foi instalado corretamente e
verifique se o relé não queimou. Verifique se o comando admin foi enviado
corretamente.
Rastreador com comandos de bloqueio invertidos: O relé utilizado não foi o

17 Ativa a ancora

move123456

18 Desativa a ancora

nomove123456

19 Configurar SMS alerta de vibração

vibalm123456

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

20 Desligar alerta de vibração

novibalm123456

se mandou todos comandos corretamente.

21 Configurar chamada de alerta de
vibração

vibcall123456

Rastreador não responde a mensagem com link de posição: Se o rastreador

22 Desligar chamada de vibração

novibcall123456

especificado do manual, reveja a especificação do relé neste manual.
Rastreador não aparece no site de rastreamento: Verifique se possui

está respondendo aos comandos mas não envia a resposta do comando de
rastreamento com o link do Google Maps, possivelmente o seu celular está
bloqueando essas mensagens, algumas versões de Android e iOS possuem
anti-spam para SMS, verifique a configuração de anti-spam do seu celular.
A MAIORIA DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NOS
RASTREADORES É DE FALTA DE CRÉDITOS OU FALTA
DE SINAL COM A OPERADORA, ENTÃO TESTE OUTRA
OPERADORA.

