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 Localizador GPS Continuo Veiculos 

Instruções 

Início 

1. Certifique-se que o dispositivo está desligado (desconectado da corrente) antes 

de colocar o cartão SIM. 

2. Insira o cartão SIM (com o dispositivo desligado). Deverá remover o pedido de 

PIN deste cartão ( introduzindo-o anteriormente num telemovel) e certificar-se 

que tem saldo. 

3. Ligar: Forneça energia ao dispositivo conectando os fios. Alguns dispositivos 

possuem um pequeno interruptor acima da ranhura de inserção do cartão, 

deverá garantir que este esteja para o lado ON. 

4. Desligar: Disconecte o dispositivo da corrente, se este possui um pequeno 

interruptor desligue-o tambem. 

5. Se a luz verde e vermelha piscarem ao mesmo tempo significa que o dispositivo 

esta  aler o cartão e esta a trabalhar normalmente. 

 

Monotorização de voz 

Envie o uma SMS  para o numero do dispositivo com o texto : JT  . O dispositivo irá ligar 

de volta para o seu numero e será capaz de ouvir o que se passa em volta do mesmo. 

Pedido de localização via SMS 

Existem 2 comandos que pode enviar para pedir a localização do GPS naquele 

momento (não precisa de enviar os 2) . Ao enviar uma SMS com um dos comandos o 

dispositivo irá responder com um link do GOOGLE Maps. Poderá depois abrir o link e 

ver a localização. 

Comando 1: 

Envie SMS com o texto: DW  

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps 

Comando 2: 

Envie SMS com o texto: GOOGLE 

O dispositivo irá responder dentro de um minuto com um link do Google maps 
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Operações avançadas 

Defina o numero de administrador 

O numero de SOS é aquele que irá receber a notificação quando o GPS é desligado da 

bagteria do carro(quando a fonte de elimentação é cortada). 

Envie uma SMS com o texto:  

• SOS1, numero de telefone          O dispositivo irá responder: SOS1,OK 

• SOS2, numero de telefone          O dispositivo irá responder: SOS2,OK 

• SOS3, numero de telefone         O dispositivo irá responder: SOS3,OK 

Poderá defenir até 3 numeros SOS substituindo SOS1 por SOS2 e SOS3 respectivamente 

Para remover um ou mais numeros SOS basta enviar uma SMS com o texto:  

• DELSOS,1                  O dispositivo irá responder: DEL,OK 

• DELSOS,2                 O dispositivo irá responder: DEL,OK 

DELSOS,3                  O dispositivo irá responder: DEL,OK 

Alarme de corte de energia 

Quando a fonte de energia que alimenta o GPS é desligada (remoção do GPS, corte dos 

fios etc) irá automaticamente enviar uma notificação (sms) para o numero de 

administrador com o texto: ele cut! 

Alarme de bateria fraca 

Quando a bateria do dispositivo atinge os 20%  este irá enviar uma notificação para o 

numero de administrador  com o texto: battery low!  
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