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Localizador GPS Mini para Emergencias 

Instruções 

Início 

1. Antes de utilizar o dispositivo pela 1º vez este deve ser carregado até atingir a 

sua carga completa (cerca de 8h). 

2. Para carregar o dispositivo deve utilizar o cabo USB fornecido. Uma luz verde 

ficará acesa quando este atingir a carga completa. 

3. Após carregar devidamente o dispositivo, 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. 

4. Ligar: Carregue no botão ON/OFF mais 3 segundos e este ligar-se-á (a luz verde 

irá piscar 3 vezes).  A luz veremelha mantem-se ligada por 5 s e depois desliga-

se o que significa que o GPS está a ler o cartão. O dispositivo está neste 

momento a trabalhar normalmente. 

5. Desligar: Carregue no botão ON/OFF mais de 3 segundos e o dispositivo 

desligar-se-á. 

Monotorização de voz 

1. Ligue para o numero do dispositivo, este irá atender automaticamente e 

conseguirá ouvir o que se passa do outro lado. Somente quem liga consegue 

ouvir , o dispositivo não imite nenhum ruído. 

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 de SOS (quando este botão é 

pressionado), de cerca geografica (quando a barreira é ultrapassada) e de bateria fraca 

(quando esta se encontra descarregada).  

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 

 

Defina o numero de emergencia 

O numero de emergencia é aquele que irá receber uma SMS com a localização exata 

do GPS e uma chamada de emergencia ( sempre que o botão I ou II é pressionado por 

mais de 3 segundos). Pode defenir até 2 numeros de emergencia. Ambos receberam a 

SMS com a localização. O dispositivo irá ligar alternadamente para cada um destes 

numeros. 

Envie uma SMS com o texto:  

• QQ11, numero de telefone          O dispositivo irá responder: QQ11,OK 

• QQ21, numero de telefone          O dispositivo irá responder: QQ21,OK 

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

• DELQQ,11                  O dispositivo irá responder: DEL,OK 

• DELQQ,21                 O dispositivo irá responder: DEL,OK 

 

Definir uma cerca Geografica 

Ao definir uma cerca geografica está a definir uma area da qual o GPS não deverá 

passar. No momento em que define o raio o GPS usa a posiçãlo actual como o centro 

desse circulo. Ao activar essa função sempre que o GPS estiver fora desta area 
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(circulo)será enviada uma SMS para o numero do administrador a dizer que o GPS 

ultrapassou o limite definido. 

Sempre que a cerca geografica é ultrapassada o numero administrador irá receber 

uma SMS a dizer: out! 

Se o GPS voltar para dentro da area definida receberá uma SMS a dizer: in! 

Activar cerca Geografica 

Envie uma SMS com o texto:  

• CWL,1, raio de alcance          O dispositivo irá responder: CWL,1,OK 

• CWL,1, 20                                 20 significa que o raio é de 20 metros        

Para remover a cerca geografica basta enviar uma SMS com o texto:  

• CWL,1,0                  O dispositivo irá responder: CWL,1,OK 

Monotorização em tempo real 

Para fazer a monotorização em tempo real da posição do Gps pode aceder a um destes 

sites: 

www.gps588.com           yun.gps112.net  

www.gps112.net               yun.gps588.com 

 Ao aceder ao site deverá fazer login com o numero IMEI do dispositivo (numero de 15 

digitos no verso do dispositivo) e com a password que por definição é 123456. 

Poderá fazer o download da aplicação para o seu telemovel atraves do QR code 

presente no site 
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