MANUAL DO
PROPRIETÁRIO

GUIA RÁPIDO
BV: Bloquear Veículo
DV: Desbloquear Veículo
AR: Ativar Rastreador
DR: Desativar Rastreador
AC: Ativar Cerca eletrônica
DC: Desativar Cerca Eletrônica
BL: Bloquear e Localizar
DL: Desbloquear e desativar Rastreador
AD: Ativar alerta de Disparo
DD: Desativar alerta de Disparo
AS: Alterar Senha
AN: Alterar Número telefônico
RS: Receber Status
AJ: Receber Ajuda
RC: Reiniciar Contador
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1 • Apresentação

Bloqueia

O iTracker foi desenvolvido para ajudar na segurança de seu veículo, permitindo que você mesmo o localize e bloqueie a
distância, por meio de comandos enviados no formato de mensagens SMS de qualquer aparelho
celular e em qualquer lugar,
Localiza
onde existir sinal de telefonia móvel e GPS.
A localização do veículo se dará através das coordenadas captadas pelo dispositivo GPSInforma
integrado
ao produto, estas
velocidade
Bloqueia
informações são transmitidas através de um Chip SIM
Card previamente instalado no produto podendo ser utilizado planos
Bloqueia
pré ou pós-pagos. A resposta ao comando enviado retornará para o mesmo aparelho celular que originou o comando.

2 • Características
Bloqueia
Localiza
Informa velocidade
Cria cerca eletrônica virtual

3 • Funcionamento

Localiza
Localiza

Cria cerca eletrônica virtual

Informa velocidade
Informa velocidade

Uso sem fronteiras

Cria cerca eletrônica virtual
Cria cerca eletrônica virtual

Utiliza chip de qualquer
operadora de telefonia celular

Uso sem fronteiras
Uso sem fronteiras

12/24 Volts

Utiliza chip de qualquer
Utiliza
chipde
detelefonia
qualquercelular
operadora
operadora de telefonia celular
12/24 Volts

12/24 Volts
sem fronteiras por meio de troca de mensagens SMS entre ele e qualquer outro telefone celular. A
O iTracker funcionaUso
exclusivamente
resposta ao comando enviado retornará para o mesmo aparelho celular que originou o comando, basta saber a senha de
acesso, o número doUtiliza
Chipchip
do iTracker
e o comando desejado. Os tempos entre envio e recebimento da resposta poderão variar
de qualquer
operadoradodenível
telefonia
celular do sinal, do horário de envio, disponibilidade da rede de telefonia, entre outros.
dependendo da operadora,
e qualidade

O iTracker pode ser instalado em qualquer veículo com sistema elétrico 12 ou 24 Volts.
12/24 Volts

Este produto tem sua operação limitada a área de cobertura da operadora de telefonia celular escolhida e utilizada.
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4 • Comandos e Alertas
Nos exemplos a seguir utilizaremos a senha padrão de fábrica *1234.
Altere a senha *1234 padrão após os testes de funcionamento
Para sua segurança nunca registre na memória do seu telefone celular o número do chip do
iTracker com o nome RASTREADOR ou similares de fácil dedução.

4.1 • Ativar Rastreador (AR)

A função Rastrear/Localizar permite localizar o veículo e acompanhar seu deslocamento pela internet. Insira as coordenadas
recebidas por SMS no site http://maps.google.com.br ou utilizando smartphones basta tocar no link
com as coordenadas recebidas.
A cada 2 minutos você receberá uma nova mensagem com as coordenadas atualizadas.
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ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

001

002

30km/h

Link para acesso via smartphones

A localização do veículo informada na mensagem poderá ter variação de alguns metros em relação a posição real do veículo pois
depende da precisão dos mapas exibidos pelo site, qualidade do sinal GPS captado e da quantidade de satélites disponíveis no
momento do envio do SMS.
O envio das mensagens informando a localização só irá cessar após o comando Desativar Rastreador (veja item 4.2).

4.2 • Desativar Rastreador (DR)
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

003

4.3 • Bloquear o Veículo (BV)

O iTracker permite que seja feito o bloqueio do veículo de forma segura, simulando falhas progressivas.
Estas falhas acontecem inicialmente 2 vezes a cada 15 segundos e depois 3 vezes a cada 10 segundos, num total de 5 vezes,
antes do bloqueio total de acordo com a tabela abaixo:
BLOQUEIA
2 segundos
4 segundos
6 segundos
8 segundos
10 segundos
Bloqueio Total
ENVIE O COMANDO:

LIBERA
15 segundos
15 segundos
10 segundos
10 segundos
10 segundos

AGUARDE O RETORNO:

004

O bloqueio do veículo depende de sua
correta instalação. Ver págs. 20 e 21.
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O comando Bloquear Veículo pode ser enviado a qualquer momento e caso o equipamento seja desligado da bateria enquanto o
veículo estiver bloqueado, ao ser religado, o veículo continuará bloqueado.

4.4 • Desbloquear o Veículo (DV)
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

005

4.5 • Bloquear e Localizar (BL)

Você pode bloquear e localizar seu veículo, sendo que o bloqueio se dará conforme descrito no item 4.3.
ENVIE O COMANDO:
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AGUARDE O RETORNO:

006

007

O envio das mensagens informando a localização só irá cessar após o comando Desbloquear e Desativar Rastreador
(veja item 4.6) ou apenas Desativar Rastreador (veja item 4.2).

4.6 • Desbloquear e Desativar Localizador (DL)
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

008

4.7 • Ativar Cerca eletrônica (AC)
Ativando a função Cerca Eletrônica.
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

009

MSG:010
!! ALERTA !!
CERCA ELETRONICA:
VIOLADA E DESATIVADA
VEICULO EM BLOQUEIO
LOC: -25.4847, -492635
SAT: 09
VEL: 40km/h
http://maps.google.com/
maps?
q=-25.4847, -49.2635

O iTracker enviará uma mensagem de alerta caso o veículo
se distancie mais de 300 metros das coordenadas em que
o veículo se encontrava no momento de sua ativação.

Após 2 minutos o iTracker iniciará o processo de bloqueio descrito no item 4.3 e após o
bloqueio total será enviada uma mensagem a cada 2 minutos informando a localização
atualizada. As mensagens retornarão para o mesmo celular que originou o comando.
Lembre-se de desativar a cerca eletrônica
antes de utilizar o veículo novamente.
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4.8 • Desativar Cerca eletrônica (DC)

Além de permitir a desativação da Cerca Eletrônica virtual este comando desbloqueará o veículo nos casos onde a cerca tiver
sido violada.
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

011

4.9 • Desativar alerta de Disparo de alarme (DD)
A função alerta de disparo já vem habilitada e é utilizada para avisar que o alarme do veículo está disparado.
O iTracker envia uma mensagem de alerta de alarme disparado simultaneamente para todos os números cadastrados
na memória, veja item 4.12.
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ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

012

4.10 • Ativar Alerta de Disparo (AD)
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

013

4.11 • Alterar a Senha do Usuário (AS)

O iTracker vem programado com a senha padrão de 4 números *1234 (asterisco 1234).
Para sua total segurança cadastre uma nova senha de 4 números logo após a finalização dos testes de funcionamento.
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

014

ENVIE OUTRA MENSAGEM
COM A NOVA SENHA:

Ex.:

AGUARDE O RETORNO:

015

11
Caso não seja enviada uma nova senha em 5 minutos o itracker sairá do modo programação.
Se desejar continuar com a Alteração de Senha inicie o comando 4.11 novamente enviando
Se esquecer qual senha foi programada entre em contato com a Flexitron pelo telefone (41) 3051-8100 para que seu iTracker
seja acessado remotamente e restaurado com as configurações iniciais.
O equipamento não perde a senha se for desligado da bateria.

4.12 • Alterar Números de telefones (AN) - Cadastrar ou Excluir
Estes números serão utilizados pelo equipamento para o envio de mensagens de alerta de disparo de alarme (função habilitada
de fábrica – veja item 4.10) e alerta de bateria removida (veja item 4.15). A mensagem será enviada simultaneamente para todos
os números cadastrados.
O iTracker permite o cadastramento de até 4 números de telefones celulares, com até 12 dígitos cada sendo, 3 dígitos para o
DDD e até 9 dígitos para o Número de telefone em suas 4 posições de memória N1, N2, N3 e N4.
Os números podem ser excluídos ou substituídos sempre que for necessário.
Para cada número cadastrado ou excluído deverá ser enviado um novo comando

4.12.1 • Cadastrar número de telefone celular
ENVIE O COMANDO:
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AGUARDE O RETORNO:

016

Envie outra mensagem com a posição de memória e o número do celular que deseja cadastrar.
Ex: Cadastrar na posição de memória N1 o Número 9999 8877 - *N + posição 1 + DDD + nº tel

ENVIE O COMANDO:

*N104199998877

AGUARDE O RETORNO:

017

Se desejar cadastrar mais números de telefones celulares
repita o item 4.12.1 substituindo N1 da mensagem pelas
outras posições de memória N2, N3 ou N4.

4.12.2 • Excluir número de telefone celular
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

018
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ENVIE OUTRA MENSAGEM:

Ex: Excluir telefone da
posição de memória N1

AGUARDE O RETORNO:

019

Se desejar excluir outros números de outras posições,
repita os passos substituindo N1 da mensagem pelas
outras posições de memória N2, N3 ou N4.

Os números telefônicos não serão apagados caso o equipamento seja desligado da bateria.

4.13 • Receber Status (RS)
Através do comando Receber Status é possível receber uma mensagem contendo as informações armazenadas no iTracker.
A mensagem conterá informações sobre configurações e a situação atual do: bloqueio, rastreador, alerta de disparo de alarme,
cerca eletrônica, bateria do veículo, lista com os números telefônicos cadastrados na memória e versão atual do firmware.

ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:
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Devido ao número de caracteres, as informações sobre o status retornarão em 2 mensagens.

4.14 • Receber Ajuda (AJ)
Através do comando Receber Ajuda é possível ter acesso a todos os comandos que podem ser enviados ao iTracker.
ENVIE O COMANDO:

AGUARDE O RETORNO:

023

024

Devido ao número de caracteres, as informações referentes ao comando Ajuda retornarão divididas entre 3 e 5 mensagens,
dependendo da operadora e aparelho celular utilizado.
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5 • INSTALAÇÃO
5.1 • Substituição do SIM CARD (Chip)

Para instalar pela primeira vez ou substituir o SIM CARD, siga os passos conforme indicado:

PASSO 1

Certifique-se que o iTracker esteja completamente desconectado.
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PASSO 2

Remova cuidadosamente a parte superior da central
pressionando as laterais e o fundo do gabinete plástico,
evitando o contato com componentes da placa.

PASSO 3

Habilite previamente seu novo chip, seguindo os passos indicados pela operadora escolhida utilizando um aparelho
desbloqueado ou da mesma operadora.

PASSO 4

Localize o compartimento do SIM CARD e substitua-o conforme a figura.
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Deslize o SIM CARD
como indicado na figura.

5.2 • Instalação no veículo
O iTracker deve ser instalado apenas por profissionais qualificados.
Alguns cuidados são essenciais para seu perfeito funcionamento:
1) Instale o equipamento em um local
de difícil acesso, dificultando
ao máximo a sua localização por
pessoas não autorizadas.
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2) Seu funcionamento depende de
uma recepção clara dos sinais GPS
e da recepção e transmissão de
sinais de telefonia celular por isso o
profissional deve localizar o melhor
local dentro do veículo para instalar
o equipamento, evitando locais com
possíveis interferências e bloqueio do tráfego de dados.
Este lado para cima.
3) O equipamento deverá ser instalado na posição horizontal, com a
logomarca voltada para cima, não permitindo o contato direto com
superfícies metálicas.

Antes de guardar o equipamento no local escolhido, efetue o teste de bloqueio e localização enviando mensagem
conforme ex.: *1234BL (veja item 4.5).

5.3 • Diagrama de Conexões
5.3.1 • Conector CN1
• Fios amarelos serão utilizados
para efetuar o Bloqueio do veículo.

5.3.2 • Conector CN2

• Fio vermelho ao positivo 12 ou 24 V
• Fio preto ao negativo
• Fio amarelo ao fio positivo da Buzina
ou Sirene, caso o veículo possua
sistema de alarme.

O fio amarelo do CN2 serve para
monitorar o disparo do alarme,
não tem a função de comandar
nem de interferir no disparo.
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5.3.3 • Esquema de conexões
Pós
Chave

CN2

CN1

Motor
de Partida

20

(+)
Buzina / Sirene

Deve ser conectado no fio da
buzina/sirene do alarme para
receber o SMS de alerta de disparo.

Para outros tipos de bloqueio consulte o site: www.flexitron.com.br

5.4 • Bloqueio
Efetue sempre o bloqueio no sistema de partida do veículo, impedindo que o mesmo seja ligado.

5.4.1 • Bloqueio Alternativo (Solicitar autorização do proprietário do veículo)
• Em veículos leves com injeção eletrônica de combustível: o bloqueio deverá ser efetuado diretamente na chave de
ignição ou na alimentação 12 Volts da bomba de combustível.
• Em veículos leves carburados: o bloqueio deverá ser efetuado diretamente na chave de ignição ou na alimentação do
módulo de ignição ou da bobina.
• Em caminhões ou tratores com sistema de injeção eletrônica common rail: o bloqueio deverá ser efetuado
diretamente na chave de ignição ou na alimentação 12/24 Volts da bomba de combustível.
• Em caminhões ou tratores com sistema de injeção Solenóide, Hidráulico-Elétrica ou Eletro-Eletrônico: o bloqueio
deverá ser efetuado diretamente na chave de ignição ou na alimentação 12/24 Volts do sistema de controle com a
instalação de um relê auxiliar (não incluso).
• Para caminhões ou tratores com sistema de injeção mecânica o bloqueio deverá ser efetuado diretamente na chave
de ignição ou com o auxílio de eletroválvula (não inclusa).
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6 • Termo de Garantia:
A FLEXITRON garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual
pelo prazo de 24 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final, sendo responsável
pela sua manutenção.
A garantia não cobre danos causados por tentativa de conserto, número de série do equipamento ilegível, infiltração de
líquidos, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for
utilizado fora das especificações.
A FLEXITRON não se responsabiliza por qualquer prejuízo causado ao proprietário, ao veículo ou a terceiros, seja por furto,
roubo, seqüestros relâmpagos, impossibilidade de bloqueio ou localização do veículo por falta de créditos no chip celular, uso
inadequado do equipamento, entre outros.
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Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da FLEXITRON fica restrita a manutenção do
equipamento de sua fabricação.
A eventual necessidade de manutenção deve ser solicitada diretamente no local onde o produto foi instalado/adquirido.
Neste caso, o proprietário deve apresentar o certificado de garantia que se encontra impresso neste manual devidamente
preenchido, ou a nota fiscal de compra, sendo o transporte e embalagem por conta e risco do mesmo.
O serviço de mão de obra para a retirada, reinstalação ou manutenção do sistema deverá ser acordado sempre entre o
proprietário e o profissional de instalação.
Informações complementares poderão ser solicitadas através de e-mail para
assistenciatecnica@flexitron.com.br ou ligação para o telefone (0xx41) 3051-8100.

Produto: RASTREADOR / BLOQUEADOR iTracker Free
Proprietário (nome):
Nota Fiscal nº:
Data:
Revendedor:
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