
Posição
Dirigir

Posição
Baliza

A facilidade para estacionar que todo mundo quer.
Basta ter um retrovisor elétrico. Conheça o Tilt Down.

NOVAS
TECNOLOGIAS
AJUDAM A
FAZER BALIZA.

Patente requerida.
Patente requerida.

MANUAL DE
INSTALAÇÃO
MANUAL DE
INSTALAÇÃO

Para sua segurança procure um profissional habilitado
e qualificado para a instalação deste produto.



Ex.:
ENVIE O COMANDO: AGUARDE O RETORNO: 

006 007

Link de acesso via smartphones

Buzina / Sirene

Motor 
de Partida

Pós
Chave

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

(+)

CN
2
CN
1

Este lado para cima.

PASSO 1 SOBRE O SIM CARD (CHIP)

PASSO 4 TESTE DE FUNCIONAMENTO

• Definir a operadora e tipo de conta do SIM CARD (CHIP) a ser instalado no iTracker. Dê preferência para a mesma operadora do celular 
que enviará os comandos;

• Utilizando um celular desbloqueado ou da mesma operadora do SIM CARD habilite-o seguindo as instruções da mesma;

• Inserir créditos para os testes de funcionamento;

• Verifique se o CHIP está habilitado e operando normalmente;

• Remova cuidadosamente a parte superior do gabinete  
plástico do produto pressionando as laterais  
e o fundo. Evite o contato com os componentes da placa.

PASSO 2 LOCAL DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO

1) Instale o equipamento em um local de difícil acesso, dificultando ao máximo a sua localização por pessoas não autorizadas. 

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.

3) O equipamento deverá ser instalado na posição horizontal, com a logomarca voltada para cima, 
não permitindo o contato direto com superfícies metálicas.

PASSO 3 ESQUEMA DE CONEXÕES

Conector CN1
• Fios amarelos serão 

utilizados para efetuar  
o Bloqueio do veículo.

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 envio das mensagens 
informando a localização 
só irá cessar após o 
comando Desbloquear e 
Desativar Localizador (DL).

Bloquear e Localizar (BL)
O iTracker permite que seja feito o bloqueio do veículo de forma segura, simulando falhas progressivas.

*Para maiores informações sobre o bloqueio consultar item 4.3 do manual do proprietário. (pág. 7)

Desbloquear e Desativar Localizador (DL)
ENVIE O COMANDO: AGUARDE O RETORNO: 

008
Oriente o usuário do veículo para que o 
mesmo leia o MANUAL DO PROPRIETÁRIO  
e altere a senha assim que possível.

Localize o compartimento do SIM CARD e substitua-o conforme a figura abaixo.

Deslize o SIM CARD  
como indicado na figura.


