
Rastreador TrackSat-7 V2
Guia do Usuário

Este guia foi desenvolvido pela 
Tecnologia GPS para atender aos 
clientes que necessitam informações 
rápidas e práticas para colocar seu 
rastreador em operação o mais 
rápido possível.

Instalação do Micro SIM Card (Chip)

1. Verifique se o Micro SIM Card não está com o PIN 
code ativado.
2. Certifique-se de que o chip está ativado, com 
créditos válidos e com internet ativada (pacote de 
dados).
3. Com as unhas ou um objeto bem fino, separe as 
duas partes da capa plástica como na figura ao lado.
4. Abra a bandeja do chip, insira o mesmo correta-
mente depois feche e trave a bandeja.
5. Posicione as capas e feche o rastreador pres-
sionando uma contra a outra até travarem. Atenção 
para a posição correta das capas.

Códigos de funcionamento dos LEDs

Visite a nossa página de suporte:
www.tecnologiagps.com.br/suporte

Suporte Técnico:
suporte01@tecnologiagps.com.br

Cores Status Descrição

Vermelho

Sem sinal GSM ou sem conexão com o servidor

Apagado

Piscando
Verde

Amarelo

Sinal GPS normal (posicionamento válido)

Sem sinal GPS (sem posicionamento)

Conexão GPRS normal

Rastreador em funcionamento (motor ligado)

Rastreador em Standby (motor desligado)

Piscando
Rápido

Piscando
Lento

Piscando
Rápido

Piscando
Lento

Colocação no veículo

Porta OBD/CAN

1. Insira o rastreador na porta OBD do veículo.
2. Dependendo da posição da porta OBD, é possível 
que a antena GPS fique voltada para a frente do 
veículo ou para baixo. Nesse caso aconselhamos o 
uso do cabo extensor para que a antena (lado dos 
LEDs) fique voltada para cima.

3. Ligue o veículo em local aberto 
e aguarde que a posição seja 
mostrada corretamente na plata-
forma. 

Conector OBD

LED Vermelho
LED Amarelo

LED Verde



CONECTORES OBD2 / CAN BUS 

OBD2 – 16 pinos J1708 – 6 pinos J1939 – 9 pinos 

O rastreador TS-7V2 utiliza o conector OBD2 (SAE J1962). Caso o veículo ou 
máquina utilize o padrão J1708 ou J1939 é preciso utilizar um cabo adaptador, 
encontrado facilmente no comércio automotivo em geral. 
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