
Rastreador Portátil PT-39
Guia Rápido Este guia foi desenvolvido pela 

Tecnologia GPS para atender aos 
clientes que necessitam informações 
rápidas e práticas para colocar seu 
rastreador PT-39 em operação o 
mais rápido possível.

ATENÇÃO! A utilização desse Guia 
não dispensa a leitura completa do 
manual do usuário.

Ligando o Rastreador

Para Ligar:
Pressione e segure 
o botão Power por 
três segundos.
O LED vermelho 
começará a piscar.

Botão
Power

LED Vermelho

Para Desligar:
Pressione e segure o 
botão Power por 
três segundos, até 
que o LED comece a 
piscar mais rápido, 
então solte o botão.

Recarregando o Rastreador

Para recarregar a bateria:
1. Abra a capa de proteção do SIM Card.
2. Conecte um lado do cabo (mini-USB) 
no rastreador.
3. Conecte a outra ponta do cabo no 
adaptador de tomada (ou no computa-
dor, porém a recarga será muito lenta).
4. Quando a carga estiver completa, o 
LED verde ficará aceso continuamente.

Capa

Conector Mini USB

Instalação do SIM Card (Chip)
Verifique se o chip possui créditos, está ativo e cadastrado.

ATENÇÃO:
Nunca remova ou insira o SIM Card com o rastreador ligado!

1. Verifique se o SIM Card não está 
com o PIN code ativado.
2. Cole a etiqueta de remoção do 
SIM Card conforme a figura ao lado.
3. Abra a capa de borracha que 
protege o SIM Card.
4. Coloque o SIM Card tomando 
cuidado para fazê-lo correr pelos 
trilhos corretamente.
5. Feche a capa de proteção do SIM 
Card.

Capa

Gaveta do
SIM Card

Etiqueta de
Remoção

SIM Card

Códigos de funcionamento dos LEDs

Visite nosso site:
www.tecnologiagps.com.br

E-mail: contato@tecnologiagps.com.br

Cor do LED

ON

Significado

Carga

Status Descrição

Laranja

Perda de sinal GSM, SIM card ausente ou
problemas na leitura do SIM Card

Pisca

OFF

ON

ON

ON

GSM

GPS

Power

Verde

Vermelho

Azul

Rastreador em utilização

Carga da bateria completa

Baixo nível da bateria interna

Bateria recarregando

Funcionamento correto do rastreador

Posição GPS Válida

Sem sinal GPS

Pisca

OFF
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