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Localizador GPS à prova de agua de longa duração
Instruções

1. Cartão SIM
•

•

•

Antes de introduzir o cartão de telemóvel no Localizador de GPS deverá remover o pedido
de PIN. Para remover o pedido de PIN do cartão, introduza-o num telemóvel, acede as
definições de telefone -> Segurança -> Definições de cartão SIM -> Remover pedido de PIN/
Desbloquear cartão SIM. Será pedido que introduza o PIN uma última vez e o cartão fica
automaticamente desbloqueado.
Introduza o cartão SIM no Localizador GPS. Atenção o dispositivo só lê cartões SIM de
tamanho normal! Se possui um cartão micro ou nano utilize o adaptador para introduzir o
cartão no interior. Empurre o cartão com o chip voltado para cima e empurre o mesmo até
ouvir um click.
Assim que o cartão é introduzido o Localizador de GPS fica automáticamente ligado. O
dispositivo desliga-se automaticamente sempre que o cartão é retirado.

2. Pedido de localização por SMS (Chamada ou SMS)
•

•

Chamada: Ligue para o número de telefone do cartão que introduziu dentro do localizador
de GPS. Este irá chamar 1 – 2x sendo a chamada automaticamente rejeitada.
Posteriormente irá receber um link do Google maps com a localização do GPS.
SMS: Envie uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do localizador
de GPS com o seguinte conteúdo: G123456# .Irá receber uma mensagem com um link do
Google maps com a localização do GPS.

3. Monotorização de voz
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•

•
•

•
•
•

Para ouvir o que se passa em volta do dispositivo deverá activar a opção de monotorização
de voz. Para tal envie uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro do
localizador de GPS com o seguinte conteúdo: Monitor123456
O dispositivo irá responder com a seguinte SMS: monitor ok
A opção de monotorização de voz está agora activada. Ao ligar para o dispositivo este irá
atender automáticamente (sem emitir nenhum som) e conseguirá ouvir o que se passa do
outro lado.
Para voltar à opção de localizador de GPS, envie uma mensagem para o número de telefone
que introduziu dentro do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: Tracker123456
O dispositivo irá responder com a seguinte SMS: tracker ok
O dispositivo fica agora no modo de Localizador de GPS.

4. Activação da localização Online
•

•

Active o GPRS enviando uma mensagem para o número de telefone que introduziu dentro
do localizador de GPS com o seguinte conteúdo: gprs123456 à qual o localizador deverá
responder: gprs ok.
Dependendo da rede do cartão os próximos 3 comandos (mensagens a enviar) irão variar
de acordo com a seguinte tabela:

Rede
APN
USERNAME
PASSWORD
•
•
•

Vodafone
net.vodafone.pt
vodafone net2
vodafone

MEO
mmsc.tmn.pt
tmn
tmnnet

NOS
umts

SMS 1 : apn123456 APN
SMS 2: apnuser123456 USERNAME
SMS3: apnpasswd123456 PASSWORD
EX: Vodafone
SMS 1: apn123456 net.vodafone.pt
Resposta: apn ok
SMS 2: apnuser123456 vodafone net2
Resposta: apnuser ok
SMS 3: apnpasswd123456 vodafone
Resposta: apnpasswd ok

•

Para confirmar que o APN ficou bem configurado envie uma mesnagem com o seguinte
conteúdo: Check123456 .Irá receber uma mensagem com as configurações de APN que
introduziu.
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5. Aplicação para Android /IOS
•
•

Aceda à Apple App Store ou Google Play Store no seu telemóvel, e procure pela aplicação
TKSTAR GPS. Faça download da aplicação para o seu telemóvel.
Faça login na aplicação com os seguintes dados:
▪
▪
▪

Platform: www.mytkstar.net
IMEI/ID: (número que se encontra na parte inferior do dispositivo)
Password: 123456

Poderá aceder a várias funcionalidades na aplicação, tal como:
•
•
•
•

Localização em tempo real
Histórico de localizações
Cerca geográfica
Defenição de vários Alarmes

6 . Notas importantes:
•
•
•
•
•
•
•

Antes de utilizar o dispositivo carregue a bateria até esta atingir carga completa
Verifique se que removeu o pedido de PIN do cartão
Verifique se introduziu correctamente o cartão no dispositivo (chip voltado para cima).
Numa primeira utilizaçã, teste o dispositivo num local aberto, para garantir que o dispositivo
consegue receber efectivamente o sinal de GPS.
O cartão de telemóvel que introduzir no dispositivo não necessita de nenhum plano mensal,
mas deve garantir que este possui saldo (para responder via SMS)
A password de fábrica do dispositivo é : 123456
Para fazer reset do dispositivo envie a seguinte sms: reset123456

