


 1. Introdução

Através da tecnologia celular GSM-GPRS/GPS do Módulo Bloqueador Rastreador, é 

possível bloquear ou rastrear veículos à distância utilizando telefones comum/celular, 

smarthphone e internet.

 2. Itens do produto

· 1 Módulo Bloqueador Rastreador, modelo CR 2000

· 1 Chicote de conexão

· 1 Suporte do rele (opcional)

· 1 Rele 12V-40A (opcional)

 3. Características do Módulo Bloqueador Rastreador

· 1 Entrada (positiva) – Ignição/pós-chave 12V/24V

· 1 Entrada (negativa) – Botão de pânico/ Violação de painel/Anti-furto (Botão secreto)

· 1 Saída (positiva) – Sirene 12V/24V

· 1 Saída (negativa) – Rele externo (para bloqueio do motor com simulação de falha) 

com veículo em movimento

· Alimentação de 9~40V

· Acelerômetro - (Detector de movimento)

· Bateria interna - 1200mA/h com alta durabilidade
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OPERANDO O PRODUTO

 4. Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por ligação telafônica

Para acessar o Módulo Bloqueador Rastreador, basta ligar para o número do chip 

fornecido pelo instalador, através de um telefone comum ou celular:

* Caso o usuário erre a senha 3 veses, o módulo se desconectará automaticamente.

O Módulo Bloqueador Rastreador está pronto para executar os comandos, essa 

operação é feita cada vez que você desejar operar.

abaixo.



+

 5. Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível
O módulo acionará a sirene e efetuará o bloqueio do motor. Se a ignição estiver ligada 

no momento do bloqueio, o módulo simulará falhas no motor e depois de um curto período 
de tempo, o desligará definitivamente.

Digite:

 6. Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso
O módulo somente efetuará o bloqueio do motor SEM SIRENE. Se a ignição estiver 

ligada no momento do bloqueio, o módulo simulará falhas no motor e depois de um curto 
período de tempo, o desligará definitivamente.

Digite:

 7. Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado
O módulo irá desbloquear, liberando o funcionamento do seu veículo. 
Digite:

 8. Ativando a função localizador sonoro
O módulo irá ativar a sirene por 10 segundos. Essa função tem como objetivo a 

localização de seu veículo através de sinal sonoro, e/ou dispersar situações de risco próximo 
ao seu veículo.

Digite:
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 9. Requisitando a localização do seu veículo
O módulo enviará um torpedo SMS com a localização do veículo acrecidas da 

velocidade, motor Ligado/Desligado, data, hora.
Digite:

Ao desligar a chamada, o módulo te enviará o seguinte torpedo SMS:

 10. Acessando o Módulo Bloqueador Rastreador - Por envio SMS

+

Acesse:Torpedo SMS:

,

,

EXECUTADO.

- Envio

- Retorno do módulo



11. Bloqueando seu veículo com sirene - Bloqueio audível
Escreva no SMS:

12. Bloqueando seu veículo sem sirene - Bloqueio silencioso
Escreva no SMS:

13. Desbloqueando seu veículo - Bloqueio desativado
Escreva no SMS:

14. Requisitando a localização do seu veículo
Escreva no SMS:

S1234,BA

BLOQUEIO ATIVADO
BA - BLOQUEIO ATIVADO
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Envio
Retorno do módulo

BSA - BLOQUEIO SILENCIOSO ATIVADO

Envio
Retorno do módulo

S1234,BD

BLOQUEIO DESATIVADO
BD - BLOQUEIO DESATIVADO

Envio
Retorno do módulo

LOC - LOCALIZAR O VEÍCULO

Envio
Retorno do módulo

S1234,BSA

BLOQUEIO SILENCIOSO
ATIVADO

S1234,LOC

Localização:
-23.5564  -46.6617

Veloc.: 87 Km/h
Motor: L
15/07/2007
11:28:52



CONFIGURANDO O MÓDULO

 15. Trocando a senha do módulo 16. Recuperando a senha
Escreva no SMS: Escreva no SMS:

 17. Cadastrando os números telefônicos de aviso de Violação
O módulo possui capacidade para até 3 números de telefones para retorno de 

localização e botão de pânico.
Escreva no SMS:

Onde X é o número do telefone que se deseja cadastrar e o # indica o fim do número.

Exemplo:  Gravar Telefone 1 para o número 8457-5621
Gravar telefone 2 para o número 9658-3297
Gravar telefone 3 para o número 7548-4946

Comando: S1234,GT1*84575621#,GT2*96583297#,GT3*75484946#

Importante: O número do telefone não poderá ser maior que 16 dígitos.

 18.Resetando o GSM-GPS
Escreva no SMS:

S1234,GT1*XXXXXXXX#,
GT2*XXXXXXXX#,
GT3*XXXXXXXX#

GT - GRAVAR TELEFONE

Sxxxx,NSxxxx

Senha
Bloqueador:
XXXX

GT - GRAVAR TELEFONE

*RS

Senha
Bloqueador:
XXXX

RSTG - RESETANDO O GSM-GPS
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* Os números cadastrados em GT1, GT2 E GT3,
recebem retorno de LOCALIZAÇÃO, e 
COMANDOS OPERACIONAIS.

* Os números cadastrados em GT2 E GT3,
recebem retorno de PÂNICO.

IMPORTANTE

Sxxxx,RSTG

RESETANDO GSM-GPS 
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