
Unidade CU-07A 1/4 MKW51603 

Unidade TRACER CU-07 A 
1. Descrição 

A unidade CU-07 A é um dispositivo que por meio do recetor GPS 
verifica a posição de um automóvel, motocicleta ou camião. A posição 
pode ser determinada a qualquer momento através de um único 
comando SMS ou pode ser enviada durante a viagem através da 
rede GSM para o servidor de armazenamento em massa da 
aplicação web, onde os dados são geridos para monitorização on-line 
e o log de rastreio. Simplesmente dito, a unidade pode ser usada 
tanto para localização passiva, quando responde apenas a um único 
comando, como para a transmissão contínua de dados em tempo real 
para um servidor de coleta de dados. Se a tentativa de enviar os 
dados falhar, a unidade guarda-os na sua memória interna e envia-os 
mais tarde. 

Início da viagem – O acelerômetro aciona o módulo GPS 
quando o carro começa a mover-se. A localização começa 
imediatamente. O início da viagem é indicado por um LED 
permanentemente aceso até que a viagem termine (parâmetro 
opcional). 

Fim da viagem – A viagem é concluída automaticamente com 
um atraso de 5 minutos a partir do momento em que o carro para. 
Se o carro continuar com a viagem durante este intervalo de 5 
minutos, então a viagem não será dividida em troços 
independentes. Isso elimina viagens quebradas por causa da 
espera em engarrafamentos, por exemplo. 
 

2. Instalação e ligação da unidade 
 

2.1. Instalação da unidade  

A unidade deve ser instalada no interior do veículo por uma 
empresa profissional. É adequado para veículos com uma fonte de 
alimentação de 12 V ou 24 V e terra negativa. 

Desconecte a bateria antes da instalação. Ninguém deve estar 
dentro de um veículo equipado com airbags durante o 
manuseamento da bateria. Alguns dispositivos equipados com uma 
memória (relógio, configurações, etc) podem ser apagados quando a 
bateria é desconectada. Evite perfurar as partes metálicas do corpo 
do carro durante a instalação. O fabricante não se responsabiliza por 
quaisquer danos causados pela instalação incorreta ou inadequada 
do produto.  

2.2. Instalação da unidade no carro 

Recomendamos a instalação da unidade no painel de instrumentos 
ou debaixo dele ou num local onde tenha uma boa visão para o céu. 
É verdade que para o funcionamento correto do módulo GPS que 
quanto maior o ângulo através do qual a antena pode ver o céu 
através do para-brisas, mais precisa a função de localização 
GPS é. Não deve haver quaisquer outros objetos metálicos sob ou 
acima da antena. Instale sempre a unidade de acordo com a 
orientação descrita, que significa que significa que deve colocar as 
letras apontando para baixo, em direção ao solo. 

 

2.3. Ligação dos fios 

Se estiver instalada de forma visível, a unidade pode ser 
facilmente conectada aos circuitos do carro através do conector 
de isqueiro do carro. Se a unidade estiver instalada de forma 
oculta ou for permanentemente usada num carro, recomendamos 
cortar o conector e conectar os cabos diretamente à instalação 
elétrica do carro. 

• Preto - terra – conecte ao ponto de aterramento original. 

• Vermelho - Alimentação de +12 V (+24 V) – ligue a um cabo 
a partir da bateria. A alimentação elétrica só deve ser ligada após 
uma inspeção completa de toda a instalação! 

• Branco - Entrada de pânico, reage à ligação à terra do fio 
GND. Por defeito: não usado. 

2.4. Indicador de estado com um indicador LED  

A unidade indica o seu estado através de um indicador LED.  

Piscar lento  A entrar no Sistema ou o perdeu o 
sinal GPS 

Piscar rápido A unidade aguarda configuração 

Piscar SOS (...---...) Falha da unidade  

Permanentemente ligado Indicação de movimento, a viagem 
está a ser monitorizada 

O LED está desligado A viagem terminou ou a fonte de 
alimentação foi desligada 

2.5. Cartão SIM  

O cartão SIM é inserido primeiro no seu suporte móvel, em 
seguida, no suporte fixo no PCB do lado da unidade. O suporte do 
cartão SIM móvel é ejetado quando pressiona o botão amarelo na 
direção da seta visível na unidade. Confirme a orientação correta 
do cartão SIM e pressione o suporte até que este não se mova. 

3. Configuração básica da unidade 
 

3.1. Seleção do idioma 

O idioma básico da unidade é o inglês, mas cada unidade tem 
seu kit de idioma. Para obter mais informações sobre kits de 
idiomas, consulte www.jablotron.com ou entre em contato com o 
seu distribuidor. Quando um novo idioma é selecionado, todos os 
textos serão configurados para os padrões do idioma escolhido. A 
restante da configuração da unidade não é alterada. 

Formato do comando: CódigoMC LANGUAGE CZ/EN 

Exemplo do comando:  
1234 LANGUAGE CZ (o novo idioma é checo) 

Os seguintes idiomas são suportados pelas configurações de 
fábrica: Checo CZ, Alemão DE, Inglês EN, Espanhol ES, Polaco 
PL, Português PT, Eslovaco SK, Sérvio SR. 
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3.2. Definição do código master 

O código master (MC) serve para a programação e controlo da 
unidade. Por conseguinte, destina-se a ser utilizado por um 
técnico de serviço ou um administrador de múltiplas unidades. O 
código master também pode ser usado para alterar os códigos de 
utilizador. O código master por defeito é 1234. O fabricante 
recomenda a alteração desta senha. O código MC deve conter 
4 a 10 caracteres. Todos os caracteres de A a Z e de 0 a 9 são 
aceites, não é sensível a maiúsculas e minúsculas. 

Formato do comando: códigoMC MC novoCódigoMC 
novoCódigoMC 

Exemplo do comando:  
1234 MC CU654321 CU654321 (o novo código será CU654321) 

3.3. Alterando o código de utilizador 

O código de utilizador serve para controlo de utilizadores da 
unidade. Geralmente é usado por um driver ou um utilizador de 
unidade. Não é possível alterar o código master usando um 
código de utilizador. O código de utilizador padrão é 1111. O 
fabricante recomenda a alteração desta senha O código UC 
deve conter 4 a 10 caracteres. 

Formato do comando: códigoUC UC novoUCcode 
novoUCcode 

Exemplo do comando:  
1111 UC AUTO988 AUTO988 (o novo código será AUTO988) 

3.4. Transmissão de dados para um servidor de dados 

Se deseja transmitir dados da unidade para um servidor de de 
dados para processá-lo num diário de bordo do veículo, pergunte 
ao provedor de serviços que executará a configuração. 

Se quiser usar a unidade para localização SMS passiva, não é 
necessária nenhuma outra configuração. 

3.5. Tempo de espera de entrada no modo de 
configuração 

O piscar rápido do indicador LED da unidade informa que a 
unidade ainda não foi configurada. Portanto, se pretende 
transmitir dados para um servidor de dados, o LED intermitente 
cessa assim que o operador realiza a configuração. 

Se estiver a planear usar a unidade apenas para configuração 
sem utilização do servidor, o LED intermitente cessará depois de 
ter inserido um número de telefone TEL1 (consulte 4.1). 

4. Configuração avançada da unidade 

Execute a configuração avançada usando o aplicativo C-Link, 
remotamente via GSM. Faça o download do software C-Link em 
www.jablotron.com. 

A unidade também pode ser programada por comando SMS ou 
enviar vários comandos num SMS. Esse comando deve começar 
com uma password seguida de comandos individuais separados 
por uma vírgula. 

Exemplo do comando:  
1234 TEL1 +420777654321,TEL2 +420777654322,VERIF ON …. 

4.1. Introdução do número de telefone do motorista 

Se a unidade está situada na viatura usada por vários 
motoristas, é possível configurar o número do motorista que vai 
andar com a viatura, ligando para a unidade a partir do telefone do 
motorista. Na memória do dispositivo podem estar guardados até 
99 números de telefone dos motoristas identificados pela unidade 
ao ligar para ela. O número de telefone pode constar de 12 
algarismos no máximo, e tem que estar digitado no formato 
internacional. Recomenda-se inserir o número de telefone do 
administrador da frota de veículos da empresa na posição 
TEL1, uma vez que todas as mensagens SMS não 
identificadas recebidas pela unidade (ver 6.1) são enviadas 
para este número. 

Formato do comando: CódigoMC TELx +yyyyyyyyyyyy 

onde: x – número de ordem (indexação) do número de telefone 
(de 1 a 99); 

yyyyyyyyyyyy – número de telefone no formato 
internacional (Max.12 dígitos excluindo o sinal +) 

Exemplo de um comando de programação dos números 1 e 2:  
1234 TEL1 +420777654321,TEL2 +420777654322 

4.2. Introdução de números de telefone de PÂNICO 

A unidade pode enviar um SMS e discar até dois números de 
telefone quando o motorista está em perigo e ativa a entrada de 
pânico, por exemplo com um botão. O tempo mínimo de ativação 
deve ser de 1 s. 

Formato do comando: Código TELPANICx +yyyyyyyyyyyy 

onde: x – número de ordem (indexação) do número de telefone 
(1 ou 2); 

yyyyyyyyyyyy – número de telefone no formato 
internacional (Max.12 dígitos excluindo o sinal +) 

Exemplo do comando:  
1234 TELPANIC1 +420777654321, TELPANIC2 +420 … 

4.3. Introduzir um número de telefone para enviar a 
notificação de início de viagem 

A unidade pode enviar notificações sobre o início de uma 
viagem ou deixar uma determinada área para um número 
TELINFO predefinido. Os parâmetros de saída da área devem ser 
definidos de acordo com o parágrafo seguinte. Estas funções 
podem ser ligadas/desligadas por utilizadores individuais (ver 5.3 
e 5.4). 

Formato do comando: CódigoMC TELINFO +yyyyyyyyyyyy 

onde: yyyyyyyyyyyy – número de telefone no formato 
internacional (Max.12 dígitos excluindo o sinal +) 

Exemplo do comando:  
1234 TELINFO +420777654321 

4.4. Proteção da posição do veículo GEOFENCE 

É possível configurar a função GEOFENCE na unidade para 
monitorizar o abandono de uma área delimitada. 

Formato do comando: CódigoMC GEOFENCE xx:yy:z 

onde: xx – coordenadas de latitude geográfica em graus 
inteiros com sinal +/- (pode ser solicitada pela unidade 
através de comando SMS GPS) 

yy – coordenadas de longitude geográfica em graus 
inteiros com sinal +/- (pode ser solicitada pela unidade 
através de comando SMS GPS) 

z – raio da área circular detetada em km - valores 
permitidos 1 - 99 

Exemplo do comando: 

1234 GEOFENCE +50.7290:+15.1766:5 

Como a unidade pode deixar a área várias vezes por dia ou 
hora, também é necessário definir o número de mensagens SMS 
que a ser enviadas. Este parâmetro tem de ser definido caso 
contrário, não funcionará. 

Formato do comando: CódigoMC GEOFENCE SMS h:d 

onde: h – O número total de mensagens SMS enviadas por 
hora (o valor permitido é 1-99, enquanto 0 é o padrão) 

d – o número total de mensagens SMS enviadas por dia 
(o valor permitido é 1-99, enquanto 0 é o padrão) 

1234 GEOFENCE SMS 5:10 (A unidade envia um máximo de 5 
SMSes por hora, mas é limitado a 10 SMSes por dia no total) 

4.5. Sinalização LED durante a viagem  

A unidade sinaliza o curso da monitorização de viagem com um 
LED permanentemente aceso. Esta função é opcional. 

Formato do comando: CódigoMC LED ON/OFF 

Exemplo do comando: 

1234 LED OFF (O LED não acenderá durante a viagem) 
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4.6. Determinar a posição atraves do T-Mobile Locator 

O comando LOCATOR funciona somente com um serviço 
ativado T-Mobile Locator (Onde está...). Ao ativar o serviço, deve 
escolher um código de localização LPIN que deve ser inserido 
como um dos parâmetros na configuração do comando. A 
configuração é realizada através do comando abaixo. Quando é 
submetido, a unidade envia um inquérito ao operador que envia 
de volta informações sobre a sua posição que a unidade 
posteriormente encaminha para o número do qual o comando 
veio. Isso pode levar até dois minutos. Não é necessário enviar 
todo o comando para verificar a posição novamente. O envio de 
um comando LOCATOR é suficiente. 

Formato do comando:   

CódigoMC LOCATOR 5727 5727 KDE LPIN xx...x 

onde: 5727 – é o número de serviço para o qual o inquérito é 
enviado 

5727 – é o número do qual a unidade espera receber 
uma resposta (geralmente é um número idêntico). 

KDE – é um nome de serviço 

LPIN – é um código usado para ativação do serviço T-Mobile 
Locator 

xx...x – é um número de telefone de cartão SIM 

Exemplo do comando:  
1234 LOCATOR 5727 5727 KDE 12345678 737231897 

4.7. Determinar o saldo de um cartão pré-pago 

O fabricante recomenda o uso de cartões SIM com assinatura. 
Ao usar um cartão pré-pago, existe o perigo de uma perda de 
funcionamento, pois o crédito pode terminar ultrapassar a 
sua validade!!! 

Ao enviar um comando CREDITO é possível verificar o saldo de 
crédito num cartão pré-pago e simultaneamente ativar a 
verificação periódica. A configuração é realizada através do 
comando abaixo. Quando é submetido, a unidade envia um 
inquérito ao operador que, em seguida, retorna informações sobre 
o seu saldo, que a unidade posteriormente encaminha para o 
número do qual o comando veio. Isso pode levar até dois minutos. 
Não é necessário enviar todo o comando para verificar novamente 
o saldo. O envio de um comando CREDITO é suficiente. 

Formato do comando: CódigoMC CREDIT uuu..u  xx  yyy  zz   

onde: uuu…u é o comando para determinar o saldo  

(p. ex.101  T-mobile República Checa) 

xx É o período para apuração de crédito em dias 

yyy é o montante mínimo de crédito em CZK 

zz é a posição na qual o número que indica o 
montante de crédito num SMS de um operador 
começa 

Exemplo do comando:  
1234 CREDIT *101# 7 200 1 

Este comando verificará se o saldo excede um valor monetário 
de 200, - a cada 7 dias (a informação começa na posição do 
primeiro carácter no SMS). Se uma quantidade menor de crédito 
for determinada, a mensagem do operador é encaminhada para o 
número de telefone 1. A função pode ser desabilitada enviando 
um comando com um valor zero de crédito definido (xx = 0). 

4.8. Reiniciar módulo GSM  

Para definir algumas funções de rede, às vezes é necessário 
registar o SIM fora da rede e, em seguida, fazer logon 
novamente. Nesse caso, o módulo GSM da unidade pode ser 
reiniciado com o comando RESET GSM. 

Formato do comando: CódigoMC RESET GSM 

Exemplo do comando:  
1234 RESET GSM 

4.9.  Comando de serviço DINFO 

O DINFO pode fornecer-lhe as informações de serviço básicas 
sobre a unidade e o seu estado. Unidade de resposta por SMS: "A 
sua unidade reporta: CU-07A; CU-07A; SN: 1400800017; ID: 671003; 
SW: 7,3; HW KW10403; RK: ABH9P-HD89R-15GT; GSM: 57%; SAT: 
9/10; Hora: 15:36 26.3. "Nesta ordem que inclui informações sobre, 
número de série, ID da unidade (como foi definido), versão de SW e 
HW, Chave de registo internet, intensidade do sinal GSM em%, 
número de satélites usados / visíveis, hora e data. 

Formato do comando: CódigoMC DINFO 

Exemplo do comando:  

1234 DINFO 

4.10. Verificação de comandos 

O comando de verificação define uma condição de que os 
comandos do utilizador devem conter o código MC ou UC. Este 
comando pode ser usado nos casos em que o administrador da 
frota de veículos não quer deixar que os funcionários 
individualmente registados como motoristas usem comandos de 
utilizador (isto é, os funcionários que não sabem a password não 
podem localizar-se ou mudar o tipo de viagem ou motorista). 

Formato do comando: CódigoMC VERIF ON/OFF 

Exemplo de um comando que permite a verificação:  
1234 VERIF ON 

5. Comandos de utilizador 

Os comandos do utilizador podem ser enviados de 
telefones registados sem o código MC ou UC, a menos que o 
comando VERIF esteja ativado. 

5.1. Seleção de motorista através de comando SMS 

Um motorista também pode ser selecionado com um comando 
SMS (por exemplo, função para um despachante). Para alterar o 
número do motorista atual, é necessário digitar o seguinte 
comando: 

Formato do comando: UCcode Dx 

onde: x – é o número do motorista 1 a 99 

Exemplo do comando: 

1111 D2 (para definer o motorista 2) 

5.2. Definição do tipo de viagem 

Escolha o modo de viagem por SMS  

Formato do comando: UCcode Tх 

onde: х – Tipo de viagem: 0  é uma viagem de negócios (por 
defeito) 

1  é uma viagem privada 

Exemplo do comando:  

1111 T1 (define como viagem privada) 

5.3. Notificação do início de uma viagem 

Se o número de telefone TELINFO tiver sido configurado 
utilizando o código MC, a função pode ser ativada ou desativada 
permanentemente ou pode ser ativada para uma única viagem. 

Formato do comando: UCcode SINFO ON/OFF 

Exemplo do comando: 

1111 SINFO ON (A unidade envia uma notificação sobre o 
início de uma viagem cada vez que a chave de ignição é ligada) 

Formato do comando: UCcode SINFO 

Exemplo do comando: 

1111 SINFO (A unidade envia uma notificação única sobre o início 
de uma viagem) 
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5.4. Função GEOFENCE  

Se os parâmetros da função GEOFENCE já tiverem sido 
ajustados usando o código MC, se ativado a unidade envia uma 
SMS para TELINFO quando a área pré-definida é abandonada. A 
função pode ser ativada ou desativada por um utilizador. 

Formato do comando: UCcode GEOFENCE ON/OFF 

Exemplo do comando: 

1111 GEOFENCE ON (A unidade envia uma notificação cada vez 
que deixa a área) 

Formato do comando: UCcode GEOFENCE 

Exemplo do comando: 

1111 GEOFENCE (A unidade envia uma notificação única quando sai 
da área) 

5.5. Confirmação de receção de comando SMS  

O dispositivo pode confirmar a execução dos comandos SMS 
recebidos para o número de telefone a partir do qual o comando 
foi recebido. Esta função é opcional. 

Formato do comando: UCcode RE ON/OFF 

Exemplo do comando: 

1111 RE OFF (Desativa a confirmação de comandos SMS) 

5.6. Determinar a posição atual 

A posição atual da unidade pode ser determinada através do 
envio de um comando GPS. O SMS recebido contém um link para 
os mapas do Google que os smartphones podem usar para exibir 
a posição do veículo no mapa. 

Formato do comando: UCcode GPS 

Exemplo de um comando para verificar a posição atual:  

1111 GPS 

5.7. Estado atual do veículo 

O estado atual do veículo pode ser determinado com o comando 
STATUS. A unidade reage a este comando com uma resposta 
indicando o estado atual da unidade. 

Formato do comando: UCcode STATUS 

Exemplo do comando:  

1111 STATUS 

5.8. Comando AJUDA 

O comando HELP pode ser usado para obter ajuda básica sobre 
como controlar a unidade usando comandos SMS. 

Formato do comando: UCcode HELP 

Exemplo do comando:  

1111 HELP 

5.9. Comandos CREDIT e LOCATOR 

Se as funções CREDIT e LOCATOR já tiverem sido definidas, 
podem ser usados comandos únicos para verificar o saldo a 
posição. 

Formato do comando: UCcode CREDITO 

Exemplo de um comando para verificar o saldo num cartão pré-
pago: 

1111 CREDIT 

Formato do comando: UCcode LOCATOR 

Exemplo de um comando para determinar a posição na rede de 
um operador móvel: 

1111 LOCATOR  

 

 
 

6. Outras funções 
 

6.1. Encaminhamento de mensagens SMS não 
identificadas 

A unidade reencaminha todas as mensagens SMS que não 
consegue identificar por password ou pela identificação de 
chamada para o número TEL1. Podem ser mensagens do 
operador, relativas ao saldo, informações sobre alterações nos 
termos e condições tarifárias fixas, etc. 

Esta função também serve como proteção contra possíveis 
testes por uma pessoa não autorizada tentando quebrar o código 
da unidade. 

O SMS encaminhado contém sempre o número de telefone a 
partir do qual a mensagem foi enviada e o texto da mensagem 
com exceção da primeira palavra que é substituída por asteriscos. 
O número máximo de mensagens SMS encaminhadas é de 10 em 
24 horas. 

6.2. Reiniciar a unidade 

A unidade pode ser redefinida para os valores de fábrica 
através de um comando SMS. 

Nota: Nesse caso, todos os parâmetros serão redefinidos 
para os valores de fábrica. 

Formato do comando: CódigoMC RESET MASTER 

Exemplo de um comando para reiniciar a unidade:  

1234 RESET MASTER  

7. Especificações técnicas 

Tensão de alimentação 8 - 30 V 

Consumo máximo de corrente 500 mA /12 V 

Corrente nominal no modo online 50 mA /12 V 

Consumo de corrente em modo de espera 14 mA /12 V 

Banda GSM 800/900/1800/1900 MHz 

Dimensões sem os terminais e suportes 

C x L x A 160 x 42x 19 mm  

Peso 90 g 

Temperatura de funcionamento -20 a +80 ℃ 

 

Destinado a ligar-se a uma fonte de alimentação de +12 V ou +24 
V DC. A unidade destina-se à utilização em veículos rodoviários. 

Este produto é idêntico ao tipo aprovado pelo Ministério dos 
Transportes da República Checa sob o número E8 10R 03 5144. 

 

                  10R – 03 5144 
 

JABLOTRON ALARMS a.s. pelo presente declara que 
o CU-07 está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes das 
Diretivas 1999/5/EC, 2011/65/EU and ECE Regulation 
No. 10.03. O documento original pode ser encontrado 
em www.jablotron.com – Secção suporte técnico 

Nota: Apesar de que este produto não contém 
materiais nocivos, não o jogue no lixo, mas entregue-o 
num ponto de recolhida de resíduos eletrónicos. 
Informações mais detalhadas em www.jablotron.com – 
Secção suporte técnico 

http://www.jablotron.com/
http://www.jablotron.com/

