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Dispositivo localizador de animais em tempo real

Localizador por SMS
Localizar via SMS:
envie “dw#” e
receberá a morada e o
link do mapa

Localizador por APP (APLICAÇÃO):
Digitalize o seguinte código QR para instalara a aplicação para

Androide ou ISO

Significado das luzes indicadoras:
•
•

Verde continuo: sem sinal de GPRS
Verde intermitente: Comunicação de GPRS estabelecida
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•
•
•
•

Vermelho central: completamente carregado
Vermelho continuo: A carregar
Azul continuo: à procura de sinal de GPS
Azul intermitente: Localização de GPS bem-sucedida

Notas: O rastreamento de SMS funciona no modo Verde continuo e no modo Verde intermitente,
o rastreamento on-line só funciona no modo Verde intermitente. Ative o modo Verde
intermitente enviando o comando "gprs123456" e defina o APN para o localizador.

Sobre a utilização
1. Instale o cartão SIM

Por favor insira corretamente o cartão, vendo as seguintes figuras

2. Ligue o dispositivo
Pressione o botão “on/off” até a luz indicadora ligar.
Em 10-40 segundos, o dispositivo irá começar a trabalhar e receberá os sinais GSM bem somo os
sinais de GPS. O indicador piscará a cada 3 segundos quando o dispositivo de GPS receber o sinal.
Quando o dispositivo de GPS receber o sinal de GPS normalmente, poderá usa-lo e fazer qualquer
configuração de acordo com o manual.

www.camerasocultas.com
3. Explicação da SMS

(1) Link para o Goggle maps. Este é o link para o google maps que mostra a posição do localizador
de GPS. Quando clicar no link, se um mapa for exibido, há informações de GPS para a unidade. Se
não houver nenhum, não há nenhuma informação de GPS para o localizador.
(2) V: A / V Indica o sinal GPS. V: A indica que há um sinal de GPS; V: V indica que não há sinal GPS.
(3) 2014-07-29 06:41:43 A data e hora quando a unidade recebeu um sinal GPS pela última vez.
(4) S: 007km /h Indica a última velocidade conhecida da unidade.
(5) Bat: 80% A quantidade aproximada de bateria restante. O valor está entre 5% e 100%, com
100% sendo totalmente carregado.
(6) 4109112546 O código IMEI do dispositivo de rastreamento. Esse número é usado para
acompanhar o site e o aplicativo.

4. Localização por SMS
A. Ligue para o número de telefone do cartão SIM por outro telémovel
B. Receba um link do Google Maps por SMS no seu telemóvel
C. Clique no link do Google Maps
D. Esto exibirá a posição do dispositivo.
5. Sobre o significado dos comandos
Instrução

Comando

Resposta

Reinicie o dispositivo

begin123456

Begin ok

Configurar um numero
autorizado

admin123456 numero de
telemóvel

Admin ok

Cancelar o numero autorizado

no admin123456 numero de
telemóvel
123456#

Noadmin ok

Localizador por SMS

Google link
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Configurar fuso horário

timezone123456 8

Time ok

Modo poupança (economiza
bateria, localizador desligar-seá em 5 minutos)
Modo poupança com sensor de
choque (rastreamento em
plataforma)
Aparelho continuamente a
localizar
Mudar para o modo sem GPRS
(modo padrão)
Verificação de estado

sleep123456 tempo

Sleep time ok

sleep123456 shock

Sleep shock ok

sleep123456 off

Aleep off ok

Nogprs123456

Nogprs ok

Check123456

IP,APN,GPS,AGM,estado

Como localizar o dispositivo online
1. Comando para definir o nome do ponto de acesso (APN)
Nome
APN

Utilizador
APN

Passwords
APN

Mudar para
o modo
GPRS
Configurar
a
frequência
de
carregamen
to

Instrução
Configuraç
ão do APN
novo
Configuraç
ão do
nome de
APN
Configuraç
ão da
password
de APN
Abrir o
GPRS

Comando
Apn+123456+espaço+apn
contente

Resposta
Apn ok

Exmeplo
Apn123456 apn

Apnuser+123456+espaço+conten
te

Apnuser ok

Apnuser123456
user

Apnpasswd+123456+espaço+con
teudo

Apnpasswd
ok

Apnpasswd123
456 password

Gprs123456

Gprs ok

Gprs 123456

Padrão
120
segundos

Upload+123456+espaço+30

Upload ok

Upload123456
30

2. Começar a localização on-line
Nota: Deve ativar a função GPRS (enviar comando "gprs123456 para o dispositivo) e definir o apn
primeiro
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Plataforma: 2.tkstargps.net
IMEI No.: No verso da capa
Password: 123456
3. Para Android / iOS
Procure o TKSTAR na Apple App Store / Google Play Store para instalar os aplicativos.
Selecione: "Log in by IMEI"
Servidor: 2.tkstargps.net
IMEI: No verso da capa
Senha: 123456

