
CONFIGURAÇA O ORANGE GPS103A 

1. Preparação: 

1.1. Após a instalação é importante os seguintes pontos: 

1.1.1. Durante a Configuração é necessário que o veículo esteja ligado; 

1.1.2. Certifique-se que as luzes estão com funcionamento correto (vide manual); 

1.1.3. Garanta que o Chip esteva com créditos ativos e um pacote de internet; 

1.1.4. Se o chip for novo, tenha certeza que está cadastrado (teste antes em um celular, faça ligações e envie 

torpedos para testá-lo); 

1.1.5.  Dica: Não esconda o aparelho antes do término da configuração, a não ser que seja um usuário 

experiente. 

2. Envie a seguinte sequência de comandos por SMS: 

COMANDO RESPOSTA 

begin123456 “begin ok” 

sms123456 “sms ok” 

apn123456 zap.vivo.com.br “apn ok” - (para chip da vivo) 

up123456 vivo vivo “User, password OK” - (para chip da vivo) 

adminip123456 193.193.165.166 20462 “Admin IP OK” - (servidor: orange.gps-trace.com) 

gprs123456 “GPRS OK” 

fix020s***n123456 *sem resposta 

less gprs123456 on “Less gprs on ok” 

 

3. Outros APN’s 

#803#0000#timbrasil.br#tim#tim## 

#803#0000#claro.com.br#claro#claro## 

#803#0000#gprs.oi.com.br#oi#oi## 

 

4. Configuração o site orange.gps-trace.com 

4.1. Acesse o site http://orange.gps-trace.com e clique em registration 

 
 

 

 

4.2. Clique em I AGREE 

orange.gps-trace.com
http://orange.gps-trace.com/
http://gps-trace.com/?page=register


 
4.3. Coloque o nome de usuário (LOGIN) 

 
4.4. Coloque o EMAIL do cliente. 

 
4.5. Coloque a sua senha (PASSWORD) 

 
 

 

 

 

4.6. Coloque 19 e clique em CREATE ACCOUNT 



 
4.7. Faça o Login: 

 
4.8. Clique em ACTIVATE. 

 
4.9. Coloque um nome para aparecer no mapa 

 
4.10. Escolha Xexun TK103-2 



 
4.11. Coloque o Imei do aparelho(número que encontra-se na caixa) 

 
4.12. Coloque o numero do aparelho nesse formato +556199887744 

 

 

 

 

 

 

4.13. Clique OK. Ligue o carro e espere 4 minutos. Se não atualizar o mapa verifique possíveis falhas. 



 

 

5. Comandos Úteis  

COMANDO FUNÇÃO 

stop123456 CORTE DE COMBUSTIVEL 

resume123456 RELIGA COMBUSTIVEL 

 

6. Possíveis falhas. 

6.1. Chip novo: As vezes as operadoras demoram até 24 horas para habilitar o plano de internet. 

Solução: Teste com outro chip. 

6.2. Chip sem crédito: 

Solução: Insira créditos, ligue na operadora e habilite o plano de dados 

6.3. Responde aos SMS mas não atualiza no mapa 

Solução: Envie o seguinte comando: 

 Begin123456 

Desligue o aparelho totalmente, aguarde 5min e refaça toda a configuração desde o início. 

 

 


