Resumo das funções e seus comandos principais
SENHA PADRÃO 123456
6.5

Inicialização

(A senha padrão: 123456)
Enviar SMS "begin+senha " para a unidade, ele irá responder "begin OK" e inicializará
todas as padrão de fábrica.
Por exemplo: enviar SMS "begin123456" (junto e em letras minúsculas, inclusive
a primeira letra de cada comando), e ele irá responder "begin ok".

6.13.5 alarme Movimento
enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder
"mover OK".
Cancelar: Enviar SMS "nomove123456" para desativar o alarme de
movimento.

6.6
Alterar a senha- RECOMENDAMOS NÃO ALTERAR POR MOTIVOS DE
SEGURANÇA.
6.6.1 Enviar SMS " password+antigo password+espaço+novo password " para o
aparelho para alterar a senha antiga por uma nova .
Por exemplo: enviar SMS "password123456 888888" para a unidade. Se bem
sucedido, vai responder a partir do dispositivo GPS tracker para seu telefone celular a
seguinte mensagem "password OK ". ou seja (“senha ok”)

6.7 Autorização
6.7.2 Autorização: Enviar SMS "admin+ senha + espaço + número do telefone
celular"
resposta " admin OK " por SMS.
6.7.3 apagar autorização : Enviar SMS "noadmin + senha + espaço + número
autorizado" para apagar o número autorizado.
6.9 Localizando sucessivas automaticamente
6.9.1 Enviar SMS comando " fix030s005n+password
6.9.3 Cancelamento: Send SMS "nofix+ senha"

6.11 Microfone
6.11 Monitor (acionar microfone)
6.12.2 comando Enviar SMS "monitor + senha"ele irá responder "monitor ok!"
6.12. voltar ao modo padrão envie "tracker+password " ele irá retornar
um sms com "ok tracker!"
6.13.

Alarmes

Quando a voltagem da bateria baixar perto de 3.6V , ele enviará a informação SMS
" low battery+lat- para o número autorizado de 3 minutos de intervalo. O tempo de
duração da bateria interna é de aproximadamente 12 horas. Caso passe este prazo o
mesmo desligará e retornará após ligarem a bateria do carro.

6.13.1 alarme de bateria fraca
Se a energia for cortada ou a tensão for = 0V, o dispositivo tracker vai enviar SMS
"power alarm+lat./long. para o número autorizado de 3 minutos de intervalo.

6.13.2 Sem corrente, o alarme é desligado.

6.13.3 Botão de SOS
Pressione a tecla SOS segurando por três segundos e o dispositivo tracker vai enviar
SMS "help me!" + Lat. / e data . para todos os números autorizados em três minutos
de intervalo. Ele irá parar de enviar SMS quando qualquer um dos números autorizados
responder com o SMS "help me" (me ajude!) ao GPS tracker.

6.13.4 Cerca geográfica (limitar um perímetro)

o usuário pode enviar SMS " stockade! + espaço + latitude, longitude, latitude
longitude" a unidade para definir a área restrita. Em caso de quebra, vai enviar
SMS " stockade!
Cancelar: Enviar SMS "nostockade+ senha " para desativar esta função

6.13.5 alarme Movimento

Enviar SMS "move123456" para o dispositivo rastreador. Ele irá responder
"mover OK".
Cancelar: Enviar SMS "nomove123456" para desativar o alarme de
movimento.

6.13.6 Alarme excesso de velocidade
Ativar : Enviar SMS “speed123456+space+080” ele irá responder "velocidade OK!".
Cancelar: Enviar SMS "nospeed+ senha " para desativar o alarme da velocidade
excessiva.
6.14 Corte de Combustível e Sistemas de energia
Enviar SMS comando "stop+ senha " para o dispositivo rastreador, ele irá responder
"motor Stop Succeed"
6.15 Retorno do Combustível e Sistemas de energia,
Enviar SMS comando "resume+ senha " para a unidade, ele irá responder motor
"Resume Succeed"
6.16 Armar Dispositivo
Enviar SMS comando "arm+password " para o dispositivo rastreador no veículo. Ele irá
responder "Tracker is ativated"
6.17 Desarmar Dispositivo (inclusive se disparado acidentalmente pelo
Controle Remoto)
Enviar SMS comando "disarm+senha " para o dispositivo rastreador no veículo, ele irá
responder "Tracker is desactivated"

VOLTE A ARMAR SEU DISPOSITIVO (Item 6.16)

6.18 Função de Controle Remoto (Opção, para o modelo TK 103-B apenas)
ARMAR --------------------- pressionar " A" por 0,5 segundo, a sirene de alarme uma
vez.
DISARAR ---------------- Pressione "B" por 0,5 segundo, a sirene de alarme duas
vezes.
Modo silencioso------ Pressione "A + B" juntos por 0,5 segundo a sirene de alarme,
três vezes.
Sair do modo silencioso -- Pressione "A + B", juntamente de 0,5 segundo a sirene de
alarme quatro vezes.
Disparar ------------ Pressione "botão A" por 3 seg, ela soará por 10 segundos,
pressione "A" ou "B"para sair
6.18.2 - Função de Controle Remoto Modelo Luxo (Opção, para o modelo TK
103-B apenas)
ARMAR --------------------- pressionar "Tecla Cadeado" por 0,5 segundo, a sirene de
alarme soará uma vez.

DISARMAR ---------------- Pressione "Tecla Cadeado Aberto" por 0,5 segundo, a sirene
de alarme duas vezes.
ARMAR E MODO SILENCIOSO------ Pressione "Tecla Sino" por 0,5 segundo e a sirene
soará três vezes.
SAIR DO MODO SILENCIOSO -- Nenhum ruído de sirene será ouvido quando o
alarme for disparado e voltará automaticamente ao modo sirene ao
ser
desarmado
SOS ------------ Pressione "Tecla Raio" por 3 seg e o tracker enviará uma alerta SOS
para os celulares cadastrados/autorizados

A SIRENE É UM ACESSÓRIO OPCIONAL E NÃO ACOMPANHA O
PRODUTO

6.19. Alarmes em estado ativado
6.19.1 Alarme da porta
A unidade vai enviar SMS “Door alarm+lat/long” quando abrirem a porta
. Para desativar envie SMS "disarm+senha" para pará-lo.

6.19.2 Sensor de alarme (Acessório Opcional. Vendido Separadamente)
6.19.3 alarme ACC
A unidade vai enviar SMS "ACC + alarm+lat / long" quando o motor do carro é ligado,
ou seja, a chave é girada na posição ACC.ON para ligar o carro então sirene soará por
30 segundos em cada intervalo de 1 minuto. Para desativar enviar “disarm+password”
para parar o alarme.
6.20. Modo Silencioso
Envie SMS " silent+password " para o dispositivo rastreador, ele irá responder
“silent ok!”
Sair do modo silencioso enviar SMS "loud+senha" para o dispositivo rastreador, ele irá
responder "loud ok!"
6.22 Verificar o Estado do veículo
Enviar SMS comando "check+ senha "
6.23 Hardware Tracker da redefinição (RESET)
6.23.1 SMS Reset
Enviar SMS " reset+password " ele irá responder "reset ok". Ou use o botão Reset

para redefinir Pressione o botão reset por 1 segundo, o hardware do dispositivo
rastreador será redefinido .

6.24 Função Gravação de Dados no SD Card (Opção apenas para o modelo TK103B SD)
6.24.1. Registro automático. Quando o dispositivo rastreador perder sinais GSM ou
GPRS, o rastreador irá registrar a posição de monitoramento e alertas
automaticamente no cartão SD com base nas condições pré-estabelecidas. Quando os
sinais GSM voltarem, todos os alertas de eventos serão auto-enviados para os números
autorizados ou para o monitoramento via plataforma (servidor), mas os dados de
rastreamento registrados devem ser carregados para a plataforma de monitoramento
via comando SMS (lembre-se: Você tanto pode monitorar via GSM como GPRS).
6.24.2. Registro em vezes pré-estabelecidas. Enviar SMS "save30s005n + senha" para
o rastreador e ele retornará com uma Mensagem "save ok" e registrará a latitude (lat)
e longitude (comprimento) dos locais a cada 30 segundos por cinco vezes (s =
segundo. Minutos m = . h = hora).
6.24.3. Registros Múltiplos. Enviar SMS "save030 *** n + senha" para o rastreador.
Uma mensagem de texto retornará: "save ok"
6.24.4. Limpando Registros. Envie um SMS com a mensagem "clear + senha" e o
rastreador retornará: "clear ok".
6.24.5. Registrando Capacidade do SD card. Dependerá da capacidade do cartão SD
inserido no rastreador.
6.24.6.Os dados registrados no cartão SD podem ser copiados para os computadores
através de adaptador ou leitor de cartões e, em seguida, a rota com as
coordenadas poderá ser verificada através da importação de dados em "Data Import"
no menu da plataforma web: www.gpstrackerxy.com
6.25 Verificar IMEI do rastreador
6.25.1 Checar IMEI do Tracker
Enviar SMS "imei+password" para a unidade e ela irá enviar para o celular principal
autorizado um número com "15 dígitos".

