Módulos Rastreadores
Lista de Comandos por SMS
Ao ligar para os módulos rastreadores TM10, TM20 ou TM30 uma atendente virtual solicita a senha e lista
os comandos que podem ser executados pelo teclado do telefone (o módulo TM20A não aceita comandos
por tons de discagem/DTMF).
Abaixo segue uma lista de comandos que podem ser enviados por SMS:
Comandos de Ativação dos Relés:
#10 – Parada Segura (comando indicado para bloqueio do veículo)
#00 – Reativar Veículo
#11 – Desligar Motor (Perigo: não é aconselhável utilizar este comando com o veículo em movimento
para evitar acidentes. Use o comando apenas com o veículo estacionado)
#01 – Reativar Motor
#12 – Ligar Sirene (somente TM20 e TM30)
#02 – Desligar Sirene
#13 – Ligar Luzes de Advertência (somente TM30)
#03 – Desligar Luzes de Advertência
Enviar SMS com os comandos no corpo da mensagem da seguinte forma:
123456#10 para ativar a parada segura (123456 é a senha padrão do módulo)
123456#00 para reativar o veículo
123456#10#12 para ativar a parada segura e ligar a sirene
123456#00#02 para reativar o veículo e desligar a sirene
Ativar a escuta:
TM20 e TM30 - Ligue para o módulo e digite a senha assim que a atendente virtual a solicitar. Se a
senha foi digitada corretamente, uma lista de opções será reproduzida. Para ativar a escuta digite #31
TM20A - Envie um SMS para o módulo com a senha no corpo da mensagem. Você receberá de volta um
SMS confirmando que a senha foi recebida. Você terá 3 minutos para fazer a chamada de voz para o
módulo usando qualquer telefone. Assim que o módulo receber a chamada de voz, o microfone é ligado e
a ligação será mantida até você desligar.
Atenção: enquanto o módulo estiver recebendo uma chamada de voz, a comunicação GPRS será
abortada, sendo restabelecida logo após o término da chamada. O serviço de voz deverá ser fornecido no
chip.
Comando de Ativação do Rastreamento:
## – Ativar rastreamento fácil por website
Este comando ativa o rastreamento mesmo se o veículo estiver com a ignição desligada.
Não necessita da senha para ser realizado.
Basta enviar um SMS com ## no corpo da mensagem para o módulo.
Saldos do Chip Pré Pago:
Envie um SMS para o módulo com o comando 123456#29
Se houver créditos no chip do módulo, o celular que enviou o comando receberá uma mensagem com o
valor em créditos.
Se a senha padrão do módulo foi alterada, digite a nova senha seguida do comando #29. Isto é válido
para todos os comandos.
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