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Guia de Referência Rápido
Rastreamento Website

Configurando o Módulo Criando uma Conta no Website

Adicionando Módulos Rastreadores

Verifique se o led verde do módulo está piscando.  Se não estiver piscando em até 2 
minutos, pressione o botão de pânico por 10 segundos. O módulo será inicializado e o 
led verde começará a piscar em até 3 minutos. Lembre-se que o led verde piscará 
somente se o chip GSM estiver instalado no módulo.

Existem 2 opções de ativação de rastreamento por website:
 - O rastreador enviará as posições do veículo para o site somente 

após receber o comando (pressionar a tecla # duas vezes).
 - O rastreador enviará as posições do veículo para o website sempre que a 

ignição do veículo for ligada. Esta opção de rastreamento acarreta maior consumo de 
Mega bytes do chip GSM, sendo indicada para planos pós-pagos.

Disque para o módulo, tecle a senha padrão de 6 dígitos 123456 ou a senha que você 
cadastrou no equipamento, aguarde o módulo retornar 3 tons e tecle um dos códigos 
abaixo:

• Por comando ##

• Por ignição

Acesse o website de rastreamento www.rastreadorfacil.com.br 

Tecle seu e-mail no campo Novo usuário? 
Cadastre-se aqui.  e aperte  Continuar.

Digite os seus dados e aperte Enviar. Você 
receberá um e-mail de confirmação do cadastro. 

Siga as instruções de ativação no e-mail.

Ativação por comando ## Ativação por Ignição

#7100 - TIM
#7101 – Telemig Celular (Vivo)
#7102 – Amazonia Celular (OI)
#7103 – Brasil Telecom
#7104 – Claro
#7105 – CTBC
#7106 – OI
#7107 – Sercomtel
#7108 – Vivo WAP (Padrão)
#7109 – Vivo ZAP (Empresas)

#7200 - TIM
#7201 – Telemig Celular (Vivo)
#7202 – Amazonia Celular (OI)
#7203 – Brasil Telecom
#7204 – Claro
#7205 – CTBC
#7206 – OI
#7207 – Sercomtel
#7208 – Vivo WAP (Padrão)
#7209 – Vivo ZAP (Empresas)

O módulo emitirá 3 tons informando que o comando foi aceito. A operadora estará 
configurada.

A mesma operação pode ser realizada por SMS. Basta enviar um SMS ao módulo 
contendo a senha e o comando de configuração. Exemplo: 123456 #7101  

Use seu e-mail e senha cadastrados para entrar no site 

Clique no botão Adicionar Rastreador

No campo ID digite o número serial do seu rastreador, localizado em uma etiqueta branca 
com código de barras afixada no rastreador.

Escolha um nome para o veículo, e digite-o no campo Nome.

Clique no botão Cadastrar.

Repita o processo para cadastrar outros módulos rastreadores.

www.rastreadorfacil.com.br

Se você utiliza chip GSM pré-pago, você deve ligar para o módulo de qualquer telefone 
e digitar ##. O módulo confirmará o comando, e começará a enviar as posições para o 
site em até 3 minutos. Outra opção de ativação é enviar um SMS com o comando ## no 
corpo da mensagem. 

Se você utiliza chip pós-pago, o seu rastreador estará configurado para enviar a posição 
ao website toda vez que a ignição estiver ligada. Desta forma, basta abrir o website para 
saber onde o veículo está.

Se você tiver mais de 1 veículo cadastrado, selecione-o na lista localizada no canto 
superior esquerdo da tela para vê-lo no mapa.

Para ver por onde o veículo passou, clique na lista localizada no campo inferior direito e 
selecione o período desejado. Se você utiliza um chip pré-pago, lembre-se que estarão 
disponíveis somente as trilhas do período que o módulo esteve conectado ao website.

Clique no botão Enviar Comando.

- Escolha o comando a enviar para o rastreador.
- Copie o código de segurança para a caixa de texto e aperte o botão Enviar.
- O comando pode demorar até 1 minuto para ser recebido pelo módulo rastreador. 

Rastreando pelo Website

Enviando Comandos  pelo web site

Enviando Comandos pelo telefone

Enviando comandos por tons de discagem

- Disque para o módulo e aguarde a sequência de dois tons.
- Digite a senha de 6 dígitos do módulo. A senha de fábrica é 123456.
- Se a senha estiver correta, você ouvirá três tons. Se estiver errada, você continuará 
escutando dois tons. Neste caso, basta digitar novamente a senha.
- Assim que a senha for digitada corretamente, o módulo estará apto para receber os 
comandos abaixo. Uma sequência de três tons será ouvida sempre que um comando 
for enviado com sucesso.
- Lembre-se que todos os comandos começam com #.

Enviando Comandos por SMS

Basta enviar um SMS ao módulo contendo a senha e a lista de comandos de 
configuração. Exemplo: 123456 #10 #13  (Ativa a Parada Segura e as Luzes de 
Advertência).

. 

Lista de Comandos Básicos

Atenção: Não é possível ativar comandos de audio por SMS

Relés
#10 – Parada Segura
#00 – Reativar Veículo
#11 – Desligar Motor
#01 – Reativar Motor
#12 – Ligar Sirene
#02 – Desligar Sirene
#13 – Ligar Luzes de Advertência
#03 – Desligar Luzes de Advertência

Áudio
#30 – Desliga o áudio
#31 – Liga microfone e fone de ouvido 
com volume baixo
#32 – Liga microfone e fone de ouvido 
com volume médio
#33 – Liga microfone e fone de ouvido 
com volume alto

Rastreamento
## – Ativar rastreamento fácil por website

Capturando a localização por SMS

Modificando a Senha do Rastreador

Toda vez que o módulo receber a senha no corpo do SMS ele retornará para 
o telefone celular informações sobre posição, status dos sensores e relés e 
número de comandos executados.

Para obter a posição no mapa acesse o site  e 
tecle a latitude e a longitude separados por vírgula no campo de pesquisa. O 
Google Maps retornará a posição correta do veículo sobre o mapa.

http://maps.google.com.br

www.geostudio.com.br

Para modificar a senha do rastreador, 
acesse o site  
com o seu e-mail e senha cadastrados, e 
ative o módulo com o comando ## ou pela 
ignição. 

Após selecionar o veículo, clique no botão 
Enviar Comando.

www.rastreadorfacil.com.br

- Digite o código de segurança.
- Selecione o quadrado Modificar Senha do Módulo. 
- Digite uma nova senha, de 6 dígitos numéricos na primeira caixa de texto do espaço 
Modificações.
- Aperte o botão Modificar, e se tudo estiver correto, a janela irá se fechar e a senha do 
rastreador será modificada na próxima vez que o mesmo enviar sua posição para o 
sistema.

Atenção: A senha modificada é do rastreador  e não do website.

Enviar Comando
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www.rastreadorfacil.com.br

Enviar Comando

Posição Atual Atualizar Meus Dados Adicionar Rastreador Cancelar Rastreador Cancelar ContaAdicionar Rastreador

Novo Usuário? Cadastre-se aqui
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