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Active Track

Introdução

Este manual de Operação e Manutenção descreve a 
configuração e operação do sistema Active Track EBS.

Em caso de dúvida, por favor, contate-nos via nosso 
Websitehttp://www.ebs.pl/, email support@ebs.pl, 
ou telefone (+48) 22 812 05 05.

Esperamos que você goste de trabalhar com nossos produtos.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, EBS Sp. z o.o. declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que 
o produto Active Track está em conformidade com a Diretiva 1999/5 / CE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999.
Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser encontrada a partir 
de http://www.ebs.pl/certyfikaty/

A lixeira de rodas cruzada significa que, dentro da União Europeia, o 
produto deve ser levado para separar a coleta no final da vida do produto. 
Isso se aplica ao seu dispositivo, mas também a quaisquer aprimoramentos
marcados com este símbolo. Não descarte esses produtos como resíduos 
municipais não triados.

O conteúdo deste documento é apresentado "como está". Não são fornecidas garantias,
 declaradas ou suspeitas, incluindo, sem limitação, quaisquer garantias suspeitas de 
usabilidade comercial e qualquer utilidade especificada, a menos que estes sejam 
exigidos por regulamentos legais. O fabricante se reserva o direito de introduzir 
alterações neste documento e retirá-lo a qualquer momento sem aviso prévio.

A política do fabricante é um desenvolvimento contínuo, portanto, reserva-se o 
direito de introduzir quaisquer modificações no Produto e suas funções descritas no 
Manual sem aviso prévio.

A disponibilidade de funções específicas dependerá da versão do software. Para obter 
mais informações, consulte o revendedor mais próximo.

Sob nenhuma circunstância, o fabricante é responsável por qualquer perda de dados 
ou lucros ou por danos particulares, acidentais, resultantes e indiretos causados de 
qualquer forma.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação 
está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar uma 
interface prejudicial e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que possa
causar operação indesejada.
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1 PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA

Estude os conselhos abaixo com cuidado. Desconsiderar pode ser perigoso ou ilegal.
Mais informações são fornecidas nas seguintes partes deste manual.

Não  ligue  o  dispositivo  onde  o  uso  é  proibido,  pois  pode  causar 
interferência de rádio ou outro perigo.

SEGURANÇA NA ESTRADA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
Não use o dispositivo enquanto conduz um veículo.

INTERFERÊNCIA DE RÁDIO
O dispositivo é sensível a interferências de rádio que podem influenciar a 
qualidade da conexão.

NÃO USE O DISPOSITIVO DENTRO DA ÁREA DE HOSPITAL
Siga  as  regras  e  regulamentos.  Não  ligue  o  dispositivo  perto  de 
equipamento médico.

NÃO USE O DISPOSITIVO QUANDO ABASTECE UM CARRO
Não  use  o  dispositivo  nem em postos  de  gasolina  nem em depósitos  de 
gasolina e químicos.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS DE EXPLOSÃO
Não use o dispositivo onde os explosivos são apagados. Preste atenção a 
todos os limites e siga as regras e regulamentos.

USE O DISPOSITIVO CUIDADOSAMENTE
Enquanto fala, não segure o dispositivo muito perto do ouvido. Evite tocar 
a área da antena.

USO PROFISSIONAL

BATERIAS E ACESSÓRIOS

Obtenha assistência técnica qualificada e repare o dispositivo ou suas partes.

Use baterias e acessórios aprovados apenas pelo fabricante. Não conecte 
carregadores não compatíveis com o dispositivo.
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RESISTÊNCIA À ÁGUA E À POEIRA
O dispositivo é à prova de poeira e à prova de água de acordo com a norma. 
Recomenda-se ainda manter a sua segurança contra poeira e umidade excessivas.

COMUNICAÇÃO DE VOZ
O dispositivo opera dentro de: redes de 900 MHz, 1800 MHz, 850 MHz e 
1900 MHz. A disponibilidade dessas bandas de transmissão depende da 
rede do provedor GSM. A conexão de voz recebida é recebida 
automaticamente sem necessidade de atender e é concluída quando o 
chamador se desconecta.
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· · ·

· - ·
RFID - · ·

2 Tudo sobre acessórios

Antes  de  usar  o  carregador,  verifique  se  ele  é  o  carregador  original 
ATRACK-C - o único modelo com o qual o dispositivo pode ser carregado.

Nota: 
Use apenas as baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pelo
fabricante para trabalhar exclusivamente com este modelo do dispositivo.
O  uso  de  dispositivos  não  autorizados  invalida  a  garantia  do  dispositivo  e 

pode  ser  perigoso  para  o  usuário.  Volte  para  o  revendedor  mais  próximo  para 
saber mais sobre os acessórios aprovados.

3 Versões de dispositivos

O Active Track é fabricado em três versões. As funções disponíveis relacionadas à
 RFID e GPS dependem do modelo.

Active Track

MODELO AT-G AT-R AT-GR

módulo GSM/GPRS

módulo GPS

· embutido

- ausente

4 Informações Gerais

código PIN

Antes  do  primeiro  uso,  verifique  se  o  dispositivo  está  configurado 
corretamente.  Para  mais  informações,  vá  para  Configuração.  Antes  da  primeira 
utilização,  prepare  seu  cartão  SIM:  configure  o  código  de  identificação  PIN  do 
dispositivo ou cancele a solicitação de código PIN usando o telefone celular. Antes de 
inserir, certifique-se de que o cartão PIN tenha o código PIN configurado em "1111" 
porque originalmente o dispositivo obteve o código PIN configurado em "1111".
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Nota: 
Uma vez ligado, o dispositivo verifica o código PIN. O código PIN é
originalmente definido como "1111". Se o seu número de cartão SIM for 
diferente de "1111", o cartão será automaticamente bloqueado. O 
desbloqueio só será possível inserindo código PUK usando o telefone celular.
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66
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5 Transmissão segura

Codificação de dados

A segurança dos dados enviados do dispositivo para o servidor é garantida com
o algoritmo  muito  seguro  e  poderoso  AES  (Advanced  Encryption  System).  A

transmissão é baseada na rede do provedor GSM, portanto, o dispositivo usa todas as
proteções  oferecidas  pelo  provedor  para  telefones  celulares  padrão.  Acesse  seu 
provedor para APN privado, se você quiser aumentar a segurança do sistema.

6 Revisão de funções

módulo GPS

Active  Track  está  equipado  com  o  receptor  GPS  u-blox  MAX  6,  que 
permite especificar a posição exata do dispositivo em qualquer lugar do mundo.

Leitor de RFID

Dependendo  do  modelo  do  dispositivo,  tenha  o  leitor  de  transponders  RFID 
incorporado localizado dentro da tampa do dispositivo.

Para mais informações, vá para transponder de leitura RFID

Botões de controle
O dispositivo tem quatro botões de controle: "Ponto de verificação", "Pânico", 
"Ligue-me / emergência" e "GPS".
Para mais informações, vá para Regras de Operação.

Indicador de modo de trabalho
O dispositivo indica o modo de trabalho destacando os botões com diodos LED.
Para mais informações, vá para Indicador de modo de trabalho.
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Alto-falante e Microfone
O dispositivo pode ser usado como um telefone celular. As chamadas recebidas
podem ser limitadas a uma lista de números de telefone definida pelo usuário 
(consulte o capítulo Números de telefone ...) e as chamadas de saída só 
podem ser permitidas para um número predefinido (ver números de telefone). 
Você encontrará informações mais detalhadas sobre como receber e fazer 
chamadas com o dispositivo na seção Conexão de voz (entrada) e Chamada de
voz de saída.

Acelerômetro

O dispositivo pode detectar sua localização atual e sua mudança contra o eixo 
do campo gravitacional da Terra. Você encontrará mais informações sobre os 
usos do detector e sua operação em pontos de aceleração e operação do 
acelerômetro.

Relógio
O dispositivo está equipado com relógio em tempo real 
alimentado por bateria. Para obter mais informações, vá para 
a seção Configuração remota.

Memória
O dispositivo possui memória armazenada em buffer para 1000 eventos, 
armazenados quando fora do alcance e enviados imediatamente após o 
intervalo ser restaurado.

Serviço GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral)
O serviço GPRS permite receber e enviar dados através da rede GSM 
baseando-se em IP (Protocolo Internet). É um meio de dados que permite o 
acesso sem fio à Internet. É possível enviar mensagens de texto SMS 
simultaneamente com a transmissão GPRS.

Antes de usar a tecnologia GPRS
Para obter mais informações, a disponibilidade e as condições de reserva do
serviço GPRS se referem ao seu provedor GSM ou distribuidor de serviços.
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Taxa de serviço GPRS

Para obter mais informações, consulte o fornecedor ou prestador de serviços GSM.
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7 Algumas palavras sobre o dispositivo

Elementos funcionais

1. Botão GPS

opcional)

Envia SMS de emergência com localização opcional. 
Este botão é adicionalmente destacado em verde, 
mostrando o status do GPS.

2. Botão Ponto de verificação (botão de leitura

Envia  o  evento  do  ponto  de  verificação  para  o 
servidor.  Na  versão  do  dispositivo  com  o  leitor  de 
transponders  RFID  incorporado,  ativa  os 
transpondedores  de  circuito  RFID  por  15  segundos. 
Este  botão  é  adicionalmente  destacado  em  amarelo, 
mostrando o status da GSM.

3. Botão ligue-me
Envia o relatório "Ligar para mim" para o servidor ou faz 
uma chamada de voz para o número de telefone definido.
 Este botão é adicionalmente destacado em azul, 
mostrando o status de carregamento.

4. Botão pânico
Envia o relatório "Pânico" ao servidor. Este 
botão também é destacado em vermelho.

5. Indicador LED

Mostra o status apropriado do carregamento

6. Alto-falante
Para comunicação de voz com usuário ou geração de 
sinais acústicos.

7. Tampa da bateria
Fechada com três parafusos
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8. Microfone

Para comunicação de voz com o usuário.

9. Conectores de carga
 Para carregamento da bateria.

10. Conector do carregador
Conector micro USB para fonte de alimentação.

8 Primeiros passos

Instalação da bateria e cartão SIM

 Todos os cartões SIM devem ser mantidos fora do alcance de crianças.
 O cartão SIM e os seus conectores podem ser facilmente danificados por
arranhões ou dobras.
 É, portanto, recomendada atenção especial ao inserir e remover.
 Remova a bateria antes de inserir o cartão SIM.

Siga estas instruções para remover a bateria:
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1. Vire o dispositivo de cabeça para baixo, abra a tampa, desenroscando os parafusos e retire-o.

2. Abra a tampa no slot SIM e insira o cartão SIM no suporte. Verifique se os 
conectores dourados são direcionados para baixo e feche a tampa.
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3. Insira a bateria. Conecte o conector da bateria à tomada na cavidade da bateria. A
forma do conector evita a colocação incorreta da bateria - em caso de problemas com
 a colocação de rodar a bateria e tente novamente.

4. Coloque os fios e feche a tampa parafusando os parafusos.

Carregamento da bateria
Nota:

 O uso de carregadores, além do recomendado pelo fabricante, invalida o
   dispositivo e pode danificá-lo. A fonte de tensão atual deve ser coerente com 
  a fornecida na placa nominal do carregador.

O dispositivo marcado com 230V pode ser fornecido da tomada principal 
diretamente. O dispositivo pode ser desligado da rede desconectando a tomada
da tomada de parede. O soquete deve ser facilmente acessível - não 
comprometido. A placa de classificação de corrente está sob a tampa da 
bateria. A placa de classificação do carregador está localizada na parte inferior.
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O  carregamento  da  bateria  é  automático  e  não  há  risco  de  sobrecarga.  O 
tempo  de  carga  depende  da  carga  da  bateria.  Em  caso  de  bateria  completamente 
descarregada, deve persistir cerca de 4,5 horas.

Quando o dispositivo sinaliza a bateria baixa (para mais informações, vá para a
 seção  Indicador  de  modo  de  trabalho),  comece  a  carregar.  Coloque-o  como 
mostrado no diagrama acima.
A carga e a conclusão são sinalizadas pelo dispositivo (para mais informações, 

vá para o modo de trabalho Indicação)

Nota:
Se o dispositivo não apontar o carregamento no carregador, verifique se o
carregador está conectado e o dispositivo está colocado corretamente.

Modo dormir

O dispositivo pode gravar tais eventos como a abertura da caixa mesmo 
quando a bateria principal está completamente descarregada. É possível graças à 
bateria auxiliar e ao modo de suspensão especial em que o dispositivo consome muito
 pouca energia. O dispositivo muda automaticamente para o modo de suspensão 
quando a tensão da bateria principal é muito baixa.
 Modo dormir:
 Consumo  de  energia  muito
baixo
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 Gravação apenas de abertura da carcaça e choques
 Notificações visuais e sonoras limitadas
 Sem conexão com a estação de monitoramento

Nota:
O dispositivo volta do modo de suspensão para o modo de trabalho quando o
nível de tensão da bateria principal é bom o suficiente e depois de pressionar 
qualquer um dos botões localizados na caixa dos dispositivos.

9 Configurações

Depois  de  ligar  o  dispositivo  corretamente  configurado,  ele  se  conecta 
automaticamente  ao  receptor  do  sistema  de  monitoramento  (por  exemplo, 
OSM.2007). Nenhuma ação adicional necessária.

Existem dois metodos de configuração:
 com comandos de SMS, contendo dados necessários para estabelecer conexão com
o receptor do sistema de monitoramento, consulte o capítulo Configuração remota,
 com o programa de configuração dos transmissores GPRS, estabelecendo

conexão com o dispositivo através do cabo RS232 apropriado ou usando a
conexão GPRS, consulte o capítulo Programa de configuração.

Somente o segundo método permite o acesso a todos os parâmetros programáveis do
dispositivo. No entanto, para usar uma conexão GPRS usando este método (por 
exemplo, quando o cabo de programação não está disponível), o dispositivo deve 
primeiro se conectar ao receptor do sistema de monitoramento usando o primeiro 
método (configuração de SMS).



22 Active Track

© 2016 EBS

Configuração Remota

A configuração do dispositivo Active Track consiste em enviar mensagens SMS 
para  o  dispositivo ou  usar  o  GPRS (por  exemplo, usando o  monitorador OSM.2007). 
Essas  etapas  permitem  a  conexão  ao  servidor  e  disponibiliza  toda  a  função  do 
dispositivo. 

No caso de mensagem SMS, a mensagem consiste em nomes de parâmetros e 
seus valores. Cada mensagem SMS inicia o código de acesso definido pelo usuário, 
que em um caso específico pode estar vazio. Ao enviar mais de um parâmetro, eles 
precisam ser separados por caracteres espaciais.

Você pode configurar os seguintes parâmetros:

SERVER=server’s_address
Especifica o número de IP ou o nome de domínio do computador. O
Software do Servidor está instalado em. O servidor deve estar 
conectado à Internet com número de IP estático e público.

PORT=server’s_port
Entra na porta do servidor que monitora os dados recebidos no 
servidor.

APN=apn
Ponto de acesso à rede. A APN está disponível no seu 
fornecedor GSM.

UN=apn_user_name
Nome do usuário da APN. O UN está disponível no seu provedor GSM.

PW=apn_user_password
Senha do usuário APN. O PW está disponível no seu provedor GSM.

Atenção: esses parâmetros são necessários para estabelecer conexão com o 
servidor de comunicação. Se o dispositivo de recepção for OSM.2007 (Monitoring 
System Receiver made by EBS), as etapas de configuração do dispositivo Active 
Track consistem em: - enviar mensagem SMS com descrito nos parâmetros da 
página anterior (SERVER, PORT, APN, UN e PW), - aguarde até que o dispositivo 
se conecte ao servidor, - os parâmetros restantes enviam sobre o link GPRS, 
usando a função Console do OSM.2007

TPERIOD=time_in_minutes
Define o tempo entre os seguintes testes, que estão enviando para o servidor 
através do link GPRS. Se nenhum parâmetro for programado, o dispositivo 
usará o valor padrão - 1 minuto. Se o valor terminar com a letra "s" o tempo 
será reconhecido em segundos. O intervalo mínimo entre os testes é de 10 
segundos.
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N

Telephone
number

M

DNS1=dns1
Especifica o endereço principal do servidor DNS e deve ser definido somente se 
for obrigatório.

DNS2=dns2
 Especifica o endereço do servidor DNS secundário e deve ser definido 
apenas se for obrigatório.

DIAL=N,Telephone_number,M
Números de telefone que serão reconhecidos como números autorizados. 
Todas as outras chamadas recebidas serão automaticamente desconectadas.

Número de identificação do número de telefone (1 ... 8). O usuário pode 
definir até 8 números de telefone.

Número de telefone autorizado (ou o seu dispositivo parcial - verifica 
sequência de números no número de telefone). A introdução da palavra
 "RING" permite receber todas as chamadas recebidas.

Número de toques antes de atender a chamada recebida. Escala 
disponível: 0 a 9. 0 significa resposta instantânea.

EMERGENCY=Telephone_number
Número telefônico de emergência. Permite a conexão direta do dispositivo com
o número de telefone escolhido em caso de emergência. Para fazer uma
chamada, pressione "Ligue-me" / "Ajude-me". O botão deve ser pressionado 
até dois sinais acústicos curtos do dispositivo.

SMS=Telephone_number
Define o número de telefone para enviar mensagens SMS. Esse número é 
usado no caso de nenhuma conexão GPRS. A mensagem SMS é criptografada
 e pode ser recebida e descriptografada pelo servidor com o modem GSM 
conectado. Quando nenhum número de telefone é programado, a opção de 
envio de SMS será desativada.

AUTH= Telephone_number
Número de telefone autorizado a enviar mensagens SMS de configuração para
o dispositivo Active Track. As mensagens estão sendo enviadas em texto

simples, sem criptografia. Esta opção limita o acesso remoto ao dispositivo 
(através de mensagens SMS). Quando nenhum número de telefone é 
programado, as mensagens SMS serão aceitas a partir de qualquer número.

Nota: 
A autorização da mensagem SMS recebida depende da comparação do número
de telefone da mensagem recebida com o número salvo na memória do 
dispositivo Active Track. É possível guardar apenas uma parte do número de 
telefone no dispositivo. Neste caso, todos os números de telefone que contém 
sequência salva serão autorizados. Por exemplo: a seqüência salva "1234" 
autorizará números de telefone como: 600123456 ou 601234567.
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DT=YY/MM/DD,hh:mm
Ajusta data e hora do dispositivo.

TCPCONN=init,change,limit
Define dependências de tempo entre as conexões às tentativas do servidor. Após a 
primeira tentativa falhada, o próximo ocorrerá de acordo com esses parâmetros:

init - valor do tempo inicial (em minutos) após o qual as tentativas de conexão 
começam a mudar - define como alterar o período de tempo entre as tentativas:

progressão geométrica - *x.yy, onde x.yy é o tempo em minutos
 com precisão de 1/100min

progressão  aritmética  -  +x,  onde  x  é  o  tempo  em 
minutos limite – tempo máximo entre as tentativas.

Exemplo 1. 
TCPCONN=2,+1,5

Define que após a primeira tentativa falhada, o próximo ocorrerá depois de 
2 minutos. Se a segunda tentativa falhar, o período de tempo será 
aumentado em 1 minuto (então a próxima tentativa ocorrerá após 3 
minutos). O período de tempo é limitado a 5 minutos (parâmetro: limite). As
 próximas tentativas ocorrerão após 5 minutos de período. Se o servidor 
estiver desconectado, as tentativas de conexão serão parecidas com isso (P 
significa tentativa de conexão, dígito significa período de tempo em 
minutos): P, 2, P, 3, P, 4, P, 5, P, 5, P, 5, P ..........

Exemplo 2. 
TCPCONN=1,*1.5,4

Define que após a primeira tentativa falhada, o próximo ocorrerá após 1 
minuto. Se a segunda tentativa também falhar, o período de tempo será 
multiplicado por 1,5 e a próxima ocorrerá após 1,5 minutos. Cada próximo 
período será multiplicado por 1,5 até atingir 4 minutos. As próximas 
tentativas ocorrerão após 4 minutos. Se o servidor for desconectado, as 
tentativas de conexão serão assim (P significa tentativa de conexão, número 
significa período de tempo em minutos): P, 1, P, 1.5, P, 2.25, P, 3.38, P, 4, 
P, 4, P ..........

Valor padrão: 1,+0,1

VOLUME=a,b,c,d,e,f, g
Define o método de sinalização de determinados eventos. Para cada evento, 
pode ser definido um método diferente de sinalização. Os métodos são:
   0 – sem sinal acústico, sem vibração 
   1 – sinal acústico baixo, sem vibração
   2 - sinal acústico alto, sem vibração 
   4 – sem sinal acústico, com vibração 
   5 – sinal acústico baixo, com vibração 
   6 – sinal acústico alto, com vibração 
Ordem de eventos, que pode ser sinalizada com sinal acústico ou vibração:
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a) Inicio de loop RFID
b) Confirmação de leitura RFID
c) Aviso de bateria descarregada
d) Chamada de voz recebida
e) Mensagem SMS recebida
f) Chamada de EMERGÊNCIA iniciada
g) sinalização de pré-alarme (por exemplo, Man Down / Homem abatido)

Nota: 
Não é necessário dar todos os parâmetros, apenas o primeiro X, por exemplo:
VOLUME = 2 define o sinal apenas para iniciar loop RFID, os outros 
parâmetros permanecem inalterados. Como conseqüência, para configurar o 
parâmetro na posição de N, todos os parâmetros anteriores também devem 
ser configurados. Por exemplo, você não pode configurar a sinalização para 
"c) Aviso da bateria descarregada" sem dar "a) aviso" RFID loop "e" b) Ler a 
confirmação RFID "na ordem correta.

RFID=t,n
(este parâmetro é apenas para versão de dispositivo com leitor de 
transponders RFID incorporado) Permite várias leituras de etiquetas 
RFID depois de pressionar o botão Read-out. Parâmetros desta opção: 
t - define o tempo máximo entre diferentes leituras de etiquetas RFID, 
n - número máximo de tags RFID que podem ser lidas após o único 
toque do botão Read-out (se n = 0, então não há limite)

TCPWDT=t
  define o controle do link TCP, define tempos entre perda de conexão TCP e
redefinição do modem GSM

t – período de tempo [em minutos, variação: 5 - 999]

Para desativar esta função, t deve ser uma string vazia.

GSMWDT=t
Define o controle do link GSM, define o tempo entre perda de conexão GSM e
 reinicialização do modem GSM.
t – período de tempo [em minutos, variação: 5 - 999]

 Para desativar esta função, t deve ser uma string vazia.

GETCFG
Obtém parâmetros de comunicação primários do dispositivo na forma: 
SERVER PORT APN UN PW SMS TPERIOD

KILL 
Enviar este comando remotamente redefine o
dispositivo.
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"1111 APN=PGuard.gprs UN=PGuard PW=PGuard_pass SERVER=gprs.com
PORT=6670 DIAL=1,600112233,0 DIAL=2,500445566,3 DIAL=3,600778899,3
SMS=500445566 DT=05/12/15,13:04 TPERIOD=5"

" APN=PGuard.gprs UN=PGuard PW=PGuard_pass SERVER=gprs.com PORT=6670
DIAL=1,600112233,0 DIAL=2,500445566,3 DIAL=3,600778899,3 SMS=500445566
DT=05/12/15,13:04 TPERIOD=5"

Exemplo  de  mensagem de  texto  de  configuração  de  SMS (o  código  de  acesso  é 
1111, ignorar aspas):

Exemplo de mensagem de texto de configuração de SMS (o código de acesso está 
vazio, o primeiro é um caractere de espaço, ignorar aspas):

Nota:
 Os nomes dos parâmetros programados (por exemplo, SERVER) devem
estar em maiúsculas (veja o exemplo acima).
 Depois  de  alterar  a  configuração  do  Active  Track,  o  dispositivo  deve  ser
reiniciado com o comando KILL
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Programa de configuração
O configurador de transmissores GPRS pode ser baixado em www.ebs.pl (login: 
ebs, senha: ebs). Para instalar o programa, um assistente de instalação deve ser 
iniciado que executa a instalação no local padrão C:\Arquivos de Programas\EBS\. 
Durante o processo de instalação, atalhos na tela e no menu do Windows serão 
criados.
Se o dispositivo for utilizado pela primeira vez, deve ser programado com o programa 
acima e, após este procedimento, o cartão SIM pode ser inserido no dispositivo. Caso 
contrário, o cartão SIM pode ser bloqueado se o código PIN errado for inserido. 
Alternativamente, o cartão SIM pode ser usado junto com o código PIN desligado.
Em caso de programação remota, é necessário inserir o cartão SIM antes do envio 
das configurações. Nessa situação, o cartão SIM com código PIN desligado deve ser 
usado ou antes da inserção do cartão, o código PIN deve ser alterado para 1111 
com o telefone celular.

9.2.1 Requisitos do computador

Os  requisitos  mínimos  para  o  sistema  de  computador  em  que  o  software  de 
configuração deve ser instalado:

Hardware:
 Processador Pentium II 400 MHz
 64 MB RAM
 1 GB HDD
 Porta serial RS-232
 Monitor colorido (mínimo 15 pol, resolução min. 800x600)
 Teclado
 Mouse
 Adaptador de programação AGP3 e cabo de programação LX-PROG 
(para programação local).

Software:
 Sistema Operacional Windows 2000, Windows XP, Windows Vista or Windows 7.
 NET Framework 2.0 (entregue juntamente com o assistente de instalação da 
configuração). 

9.2.2 Funções do programa

Graças a esta visualização, é possível um acesso ao programa ou aos parâmetros 
programáveis do dispositivo (ver seção Parâmetros programáveis). A janela principal 
do programa é dividida em alguns campos.

Após a instalação e o programa iniciado, uma visão principal deve ser exibida na tela.

Menu principal: na parte superior da janela, contém opções de controle e configuração.
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Conteúdos do menu principal:

O menu principal está disponível como ícones na barra de acesso rápido:

9.2.2.1 Arquivo -> Novo
Abre novo conjunto de parâmetros. É possível editar os parâmetros de configuração.

Selecione o tipo do dispositivo.

9.2.2.2 Arquivo  -> Abrir
Se o arquivo contiver configurações salvas, elas podem ser usadas para programar o 
próximo dispositivo. Em primeiro lugar, um catálogo onde o arquivo foi salvo deve ser
 escolhido e o nome do arquivo deve ser fornecido. A coleta de dados obtida pode ser
 modificada pelo usuário. Todas as alterações são efetivas se enviadas para o 
dispositivo.
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9.2.2.3 Arquivo  -> Salvar
Durante a programação de vários dispositivos em configurações diferentes, não é 
necessário ter em mente cada um, pois pode ser salvo em disco rígido ou disquete 
sob qualquer nome e pode ser carregado mais tarde. Esta função guarda no disco 
qualquer informação da janela do assistente de configuração. Após a ativação da 
função, aparece uma janela de diálogo com solicitação para fornecer o nome do 
arquivo. Os dados padrão são salvos com a extensão CMI (imagem de memória de 
configuração).

9.2.2.4 Arquivo - > Idioma
Permite  a  seleção  de  qualquer  idioma  disponível  (determinado  em  arquivos  de 
idiomas externos anexados).

9.2.2.5 Arquivo  -> Conexões
Antes da programação dos dispositivos, um tipo de conexão deve ser definido. É 
possível fazê-lo com dois métodos: 
- localmente, 
- remotamente.

9.2.2.5.1    Conexões locais
A conexão local significa que o software de configuração (ou seja, o computador no 
qual está instalado) está diretamente conectado ao terminal apropriado do transmissor.
A conexão é possível devido ao fio especial e através da porta serial RS-232.
Para programar o dispositivo ou fazer outras operações (por exemplo, leitura de 
configurações do dispositivo, alterações de firmware, etc.), é necessário, em primeiro 
lugar, definir parâmetros de conexão.

É possível fazê-lo com a janela acima que está disponível após a ativação da conexão 
do menu principal e selecione a guia "Configuração" ou depois de clicar no ícone 
na barra de acesso rápido e clicar na aba "RS232".
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Define:

Define:
Nome da conexão, exemplo: Localmente
Escolhe a porta serial, exemplo: COM 4

Clique no botão [Adicionar] para confirmar as configurações. As conexões devem ser 
salvas (e inseridas na tabela). A partir deste momento, o programa deve habilitar a 
conexão dos fios com o dispositivo e a leitura, e a poupança de parâmetros na 
memória Active Track será possível.

9.2.2.5.2    Conexões remotas

Conforme previsto acima, o dispositivo e o software fazem a configuração completa com 
o link GPRS ou o canal CSD. Este modo de programação requer a definição de
parâmetros de ligação.

9.2.2.5.2.1  Ligação GPRS

Ative o arquivo no menu principal e selecione a função "Conexão" (ou depois de clicar
no ícone       na barra de acesso rápido) e clique na guia "GPRS" para realizar a 
configuração deste modo. Na tela, a seguinte janela deve aparecer:

 Nome da conexão, ex: Remote
 Selecione o nome do analisador, ex: Primary
 Entre o endereço do analisador, ex: 87.128.125.8
 Entre com a porta em que o analisador opera, ex: 7000

Clique no botão [Adicionar] para confirmar as configurações. As conexões devem ser 
salvas (e inseridas na tabela). A partir desta hora, o programa deve permitir a 
conexão remota ao dispositivo e a leitura e salvamento de parâmetros na memória 
Active Track deve ser possível.
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Nota: 
Os seguintes parâmetros: nome do analisador, análise do endereço, porta
referem-se às configurações do receptor OSM.2007 do sistema de 
monitoramento. A programação remota só está disponível se o dispositivo (ou 
software) acima mencionado for usado.

9.2.2.5.2.2  Ligação CSD

 Ative o arquivo no menu principal e selecione a função "Conexão" (ou depois de 
clicar no ícone      na barra de acesso rápido) e clique na guia "Modem GSM" para 
realizar a configuração deste modo. Na tela, a janela deve aparecer onde é possível 
definir :
 Nome da conexão, ex: CSD Remoto
 Porta serial onde o modem está conectado (ex: Wavecom Fastrack)
 Código PIN do cartão SIM instalado no modem GSM, ex: 1111
 Parâmetros da porta Serial:  quantidade de bytes/seg.  (ex:  115200),  byte de dados(8),

paridade (nenhuma), bits parados (1)
 Número de telefone opcional do cartão SIM instalado no modem

Clique no botão [Adicionar] para confirmar as configurações e salvar a conexão (as 
configurações são inseridas na tabela). Desde então, é possível uma conexão remota 
ao dispositivo, leitura e gravação de parâmetros na memória Active Track.

Nota: 
A configuração remota com canal CSD é possível se a opção de envio de dados
 CSD tiver sido ativada tanto para o cartão SIM inserido em um dispositivo e 
cartão SIM instalado no modem GSM. Além disso, o transmissor Active Track 
deve permitir capturar chamadas de dados (consulte os telefones autorizados 
pelos modems GSM)

A  programação  com  CSD  também  é  possível  se  o  sistema  OSM.2007  tiver  sido 
instalado e um mínimo de um modem GSM estiver conectado. Se o dispositivo tiver 
sido  inserido  na  lista  de  servidores  (número  de  fábrica  e  número  de  telefone  do 
cartão SIM - Veja o Manual de operação OSM.2007) é possível usar o link via OSM. É 
possível se o dispositivo não estiver conectado ao
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9.2.2.8 Operations -> Read

OSM.2007 via GPRS. Durante o procedimento de programação (com o link GPRS - 
Veja acima), uma pergunta será exibida se o usuário quiser usar um modem 
conectado ao servidor. Após o procedimento de confirmação, como em outros canais 
de programação.

9.2.2.6 Arquivo  -> Arquivamento
Todas as configurações, incluindo releitura de dispositivos e salvados em dispositivos,
 devem ser automaticamente salvas no disco rígido. Se durante a instalação na 
configuração das configurações da ferramenta não foram alteradas, os arquivos serão
 salvos da seguinte maneira: C:\Arquivos de Programas\EBS\KonfiguratorLX\configs\ 
Active Track_80000Catalog Active Track_80000 contém todos os arquivos em relação 
à Active Track com o número de fábrica da programação 80000. O nome contém data
 e hora de operação e seu tipo (salvar / ler). Os arquivos possuem extensão CMI.

9.2.2.7 Arquivo  -> Sair
Encerra a operação do programa.

A função lê os dados salvos na memória do módulo GPRS. O intercâmbio de dados 
segue na porta selecionada na seção "Selecionar tipo de conexão" (veja abaixo a 
descrição da opção "Configuração"). A leitura correta é confirmada com mensagem 
em uma tela. Os dados baixados do dispositivo podem ser salvos no arquivo (consulte
 a seção 6.3.3) e usados para outros dispositivos. Para usar esta função, é necessário 
definir o tipo e os parâmetros de conexão. Por exemplo. Para conexão local é exibida 
a seguinte visualização:

Onde:
Tipo de conexão - porta serial ao qual o módulo está conectado
 Código de acesso - código de serviço do transmissor
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9.2.2.9 Operações -> Enviar
Esta função é análoga ao acima, ao mesmo tempo que permite a gravação de dados 
no módulo EEPROM. Existe também a possibilidade de definir a hora correta no 
dispositivo Active Track. A salvação correta é confirmada com uma mensagem em 
uma tela.

9.2.2.10 Operações -> Histórico de eventos do sistema
"Histórico de eventos" fornece informações sobre os últimos eventos armazenados 
na memória do dispositivo Active Track. Veja o capítulo Histórico de eventos.

O  "Monitor  do  dispositivo"  fornece  informações  em  tempo  real  no  estado  do 
dispositivo Active Track. Consulte o capítulo Monitor de dispositivos.

9.2.2.11 Operações -> Monitor de dispositivos

9.2.2.12 Operações -> Restaurar a configuração original
Se a operação "Ler" terminar com a mensagem de erro (por exemplo, se o código de acesso for
 desconhecido), é possível voltar às configurações padrão, selecionando "Restaurar configuração
 original". Na tela aparecerá a seguinte mensagem "Deseja substituir a configuração atual por 
valores padrão?" Depois de confirmar a seguinte janela deve aparecer:
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Esta operação é possível apenas com conexão local. Após a operação, os parâmetros 
do dispositivo devem retornar às configurações padrão.

9.2.2.13 Ajuda  -> Sobre o programa
Selecione esta função para ver informações 
adicionais sobre o programa.
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9.2.3 Parâmetros programáveis

Os parâmetros disponíveis no programa de configuração são divididos em três grupos: 
acesso, transmissão, parâmetros do dispositivo, monitoramento, restrições, notificações, 
controle de link e firmware. Cada um desses grupos será descrito detalhadamente na 
próxima parte deste manual.

9.2.3.1 Acesso

9.2.3.1.1    Parâmetros

9.2.3.1.1.1  Modo do dispositivo
Dependendo das preferências do usuário, um dispositivo pode operar em 1 de 3 
modos (disponível na lista rolada):
 GPRS e SMS: transmissão padrão GPRS (protocolo TCP / IP), e se houver

algum problema com este link, o modo SMS automaticamente seguirá.
 SMS: transmissão somente no modo SMS, sem teste para estabelecer o link GPRS.
 GPRS: transmissão padrão GPRS (protocolo TCP / IP) e, em caso de problemas     

com este link, nenhuma transmissão será feita.
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9.2.3.1.1.2   Tempo de teste de GPRS
O dispositivo envia o sinal "Teste" com um intervalo determinado que informa a 
estação de monitoramento que o dispositivo está no modo de operação. Neste 
campo, você pode determinar a frequência com que esta mensagem será enviada 
(em segundos).
Nota: 

Este campo estará inativo se o dispositivo for operado no modo SMS.

9.2.3.1.1.3  Modo SMS após tentativas mal sucedidas

Defina o número de reconexões no servidor. Se durante todas as reconexões 
falharem, o dispositivo entrará no modo SMS. Neste modo, a Active Track tentará 
estabelecer conexão com o servidor, de acordo com o intervalo definido na cláusula
Intervalo entre as tentativas de conexão subseqüentes.

Nota: 
Este campo estará ativo se o dispositivo for operado no modo GPRS e SMS.

9.2.3.1.1.4  Tempo de teste SMS
Esta função é análoga ao GPRS. É ativado quando ocorrem problemas com a 
transmissão GPRS, quando o dispositivo entra automaticamente no modo SMS 
(refere-se ao modo de operação em SMS). Normalmente, não é desejável enviar texto
 como SMS com tanta frequência que com a transmissão GPRS. O parâmetro permite 
uma extensão significativa da distância entre os testes (tempo em minutos) ou o 
bloqueio total dessa opção.
Nota: 

Este campo será inativo se o dispositivo for operado no modo GPRS.

9.2.3.1.1.5  Número de telefone do servidor
Se o modem GSM estiver conectado ao aplicativo do servidor (por exemplo, OSM. 
2007), insira neste campo seu número. Qualquer SMS será enviado para este número
 se o transmissor tiver problemas com a transmissão GPRS. Se este campo for 
deixado em branco ou 0 for inserido, o transmissor estará operando exclusivamente 
no modo GPRS.

9.2.3.1.1.6  Envia eventos por SMS imediatamente
No  caso  de  conexão  GPRS,  o  dispositivo  perdido  enviará  relatórios  SMS 
imediatamente, mesmo que o Active Track ainda não esteja no modo SMS.

Nota: 
Este campo será inativo se o dispositivo for operado no modo GPRS.

Nota: 
Este campo será inativo se o dispositivo for operado no modo GPRS.
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9.2.3.1.2.1  APN

9.2.3.1.2    Parâmetros de APN

Nota: 
Este grupo estará inativo se o dispositivo for operado no modo SMS.

Parâmetro dependendo da operadora de rede GSM que fornece serviços GPRS (SMS). Ela 
fornece o nome do ponto de acesso à rede GSM. É Possível obter um ponto de acesso 
privado. Neste caso, um nome será fornecido pela operadora de rede GSM.

9.2.3.1.2.2  ID do usuário

9.2.3.1.2.3  Senha do usuário
Ao usar o APN público, o ID do usuário não é principalmente necessário. Para APN 
privado, este parâmetro deve ser obtido pela operadora (é impossível ter acesso à 
rede GPRS sem ele).

Ao usar o APN público, o ID do usuário não é principalmente necessário. Para APN 
privado, este parâmetro deve ser obtido pela operadora (é impossível ter acesso à 
rede GPRS sem ele).

Nota: 
O APN privado fornece uma maior segurança do sistema.

9.2.3.1.2.4  DNS1 e DNS2

Ele determina o endereço do servidor DNS principal e de backup (sistema de nome de
 domínio). Se o endereço do servidor IP foi inserido na forma de domínio, é 
necessário fornecer um endereço DNS mínimo.

9.2.3.1.3    Parâmetros do servidor primário
Nota: 

Este grupo estará inativo se o dispositivo for operado no modo SMS.

9.2.3.1.3.1  Endereço do servidor
É o endereço do receptor do sistema de monitoramento (OSM.2007) ou computador 
onde o software "Servidor de Comunicação" foi instalado, ex: 89.123.115.8. Este 
endereço pode ser fornecido no nome do domínio do servidor, ex: module.gprs.com. 
Neste caso, é necessário fornecer o mínimo de um endereço do servidor DNS.
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9.2.3.1.3.2  Porta do servidor
Ele determina a porta do servidor que foi selecionada no servidor para coleta de 
dados do transmissor.

9.2.3.1.3.3  Intervalo entre tentativas de conexão subseqüentes
Programável e equipado com o dispositivo do cartão SIM, tentará estabelecer uma 
conexão automática com o servidor. Neste campo, você define o intervalo (em 
segundos) após o qual a próxima conexão seguirá se a conexão anterior falhar.

9.2.3.1.3.4  Número de tentativas de conexão

9.2.3.1.3.5  Sempre tentar se conectar ao servidor primário primeiro
Marcar esta caixa de seleção significa que o dispositivo tentará em primeiro lugar se 
conectar ao servidor primário, sem considerar a definição de parâmetros para o 
servidor de backup (na peculiaridade do número de tentativas de conexão).

9.2.3.1.4    Parâmetros do servidor de backup

Nota:
 Este grupo estará inativo se o dispositivo for operado no modo SMS.

9.2.3.1.4.1  Endereço do servidor
É o endereço IP do segundo (backup) receptor do sistema de monitoramento 
(OSM.2007) ou computador onde o software "Servidor de Comunicação" foi instalado,
 ex: "89.130.125.82". Este endereço pode ser fornecido no nome do domínio do 
servidor, ex: "Monitor.gprs.com". Neste caso, é necessário fornecer o mínimo de um 
endereço do servidor DNS.

9.2.3.1.4.2  Porta do servidor
Ele determina a porta do servidor que foi selecionada no servidor para coleta de dados 
do transmissor.

9.2.3.1.4.3  Intervalo entre conexão subseqüente

Neste campo, você determina quantas vezes o dispositivo tentará estabelecer 
conexão com o servidor. Se as conexões falharem, o Active Track após a execução de
 alguma conexão iniciará o procedimento de conexão ao servidor de backup. Esta 
opção está ativa apenas se definimos parâmetros do servidor de backup.

Se o dispositivo não puder se conectar ao servidor primário após o esgotamento de 
número de tentativas, ele começará a realizar o procedimento de conexão ao servidor
 de backup. Neste local defini-se o espaço de tempo (em segundos), após o qual o 
teste será reconectado se o anterior tiver terminado com falha.
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9.2.3.1.4.4  Número de tentativa de conexões
Neste campo, você determina a frequência com que o dispositivo tentará fazer conexão 
com o servidor de backup. Se as conexões falharem, o Active Track após a execução de 
alguma conexão retornará ao procedimento de conexão ao servidor primário.

Se você marcar esse campo de escolha, o dispositivo será desconectado do servidor 
de backup após a passagem do tempo definido. A operação adicional depende do 
parâmetro definido. Ordem de conexão (consulte a seção Sempre tente conectar ...). 
Se esta opção estiver ativa, o dispositivo reconectará o servidor primário. Se esta 
opção não estiver ativa, o dispositivo primeiro completa a conexão ao procedimento 
do servidor de backup e, se isso falhar, o dispositivo tentará se conectar ao servidor 
primário.

9.2.3.1.4.5  Desconectar após tempo limite

9.2.3.1.5    Acesso

9.2.3.1.5.1  Código de serviço
Fornece segurança contra acesso não autorizado. Está sendo usado durante a 
programação do dispositivo e durante o controle remoto (no modo TCP / IP ou SMS). 
A configuração de fábrica é 1111. Durante o primeiro arranque do dispositivo 
(programação), ele deve ser alterado. O código pode consistir em até sete caracteres 
numéricos alfanuméricos.

9.2.3.1.5.2  PIN do cartão SIM

À medida que um dispositivo funciona via rede GSM, o cartão SIM é indispensável e 
pode ser recebido pelo operador do telefone. Antes do primeiro uso, o código PIN do 
cartão SIM deve ser programado para operação em um determinado transmissor. O 
código PIN é indispensável para o lançamento automático do sistema. No caso de 
cartão sem código PIN, é possível inserir qualquer valor, ex: 0000. Se você inserir um 
número PIN errado depois de inserir o cartão e ligar o transmissor, o sistema não 
será iniciado e você poderá usar o cartão depois de entrar no cartão PUK somente 
(com o uso de qualquer telefone celular GSM). Configuração de fábrica do PIN no 
transmissor Active Track é 1111.

9.2.3.2 Transmissão
Com o objetivo de máxima segurança de transmissão, os dados são criptografados 
com a chave AES. Esta opção pode ser usada para transmissão GPRS e SMS. Você 
pode usar seu próprio código (256 bits - sinais 0-9 e A-F) ou usar configurações 
padrão.
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9.2.3.3 Parâmetros do dispositivo
O dispositivo Active Track permite configurar as configurações do acelerômetro e os 
parâmetros do microfone e alto-falante. Também é possível permitir a reinicialização 
manual e desligar o dispositivo usando uma combinação apropriada de botões.

9.2.3.3.1    Acelerômetro

Graças ao sensor de movimento incorporado, é possível detectar emergências como a
 falta de movimento de proteção resultante do assalto ou a posição imprópria do 
dispositivo contra o eixo do campo gravitacional da Terra. O modo de enviar aos 
eventos do servidor gerados pelos recursos do acelerômetro do procedimento padrão 
deve ser configurado na guia "Monitoramento". Usando o link "Verifique as 
configurações de monitoramento para ..." Você pode verificar rapidamente as 
configurações atuais para este procedimento.
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9.2.3.3.1.1  Homem abatido
A funcionalidade Homem abatido permite monitorar e sinalizar o movimento da 
proteção que segura o dispositivo. A falta de movimento pode resultar de um assalto, 
mas também de negligencia de deveres.

 detecção de imobilidade antes do alarme ManDown ser gerado

Os parâmetros ajustáveis são:
 Sensibilidade - especificando o limiar de vibração abaixo do qual o
     dispositivo determina seu estado como falta de movimento
 Tempo de imobilidade antes do alarme - o tempo a seguir ao qual o dispositivo

 gera alarme Homem abatido em caso de imobilidade
 Pré-alarme - funcionalidade que permite ao usuário obter informações sobre a   

 Tempo de imobilidade antes da geração de pré-alarme - tempo após o qual o
dispositivo em estado estático indica a imobilidade para o usuário

Nota:
O método de pré-alarme do usuário do dispositivo da ativação da função
Homem abatido (em outras palavras: da geração que se aproxima do alarme 
Homem abatido) é descrito no ponto Microfone e alto-falante.
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9.2.3.3.2    RFID tags

9.2.3.3.1.2  Detecção de inclinação

 Posição de descanso – posição neutra do dispositivo definida
 Inclinado   – limite de desvio (em graus) de qualquer um dos eixos do dispositivo,

O dispositivo, graças ao sensor de movimento incorporado, pode detectar e sinalizar 
sua posição de repouso incorreta. A funcionalidade pode ser útil no transporte, se 
uma posição correta da embalagem for necessária ao longo do caminho. Nesse caso, 
é suficiente configurar corretamente o dispositivo e firmá-lo firmemente em uma 
posição correta dentro da embalagem.
Os parâmetros ajustáveis são:

acima do qual determina o desvio da posição de repouso
 Tempo de inclinação - tempo após o qual o dispositivo que se desviou da posição de

     descanso gera o alarme de inclinação
 Pré-alarme - funcionalidade que permite ao usuário obter informações sobre a

detecção de desvio antes do alarme de inclinação ser gerado
 Tempo de inclinação antes da geração pré-alarme - tempo, após o qual o dispositivo

sinaliza o desvio detectado para o usuário

Nota:
O método de pré-alarme do dispositivo, de ativação da função Inclinação (em
outras palavras: da geração que se aproxima do alarme Inclinação) é descrito 
no ponto Microfone e alto-falante.

A guia "tags RFID" permite a configuração de leitura múltipla de pontos RFID pelo 
dispositivo Active Track. A guia está ativa apenas para a versão do dispositivo com o
 leitor de transponders RFID incorporado.
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9.2.3.3.2.1  Tempo máximo
Determina  a  hora  em que  o  dispositivo  aguarda  para  ler  o  próximo  ponto  de  uma 
determinada sessão após a leitura anterior.

9.2.3.3.2.2  Número máximo de tags...

Determina o número de TAG RFID que o usuário pode ler em uma sessão.
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9.2.3.3.3    Microfone & Alto-falante

9.2.3.3.3.1  Sensibilidade do Microfone
Os ajustes feitos a este parâmetro permitem a definição da sensibilidade dos sons 
ambientes captados pelo microfone do dispositivo Active Track durante uma conversa
 telefônica.

9.2.3.3.3.2  Volume do alto-falante
Os  ajustes  feitos  neste  parâmetro  permitem  especificar  o  volume  de  som  das 
conversas.

9.2.3.3.3.3  Sinalização de eventos
A lista permite especificar o volume do som e os parâmetros de vibração. Existem 10 
níveis de volume de som para os eventos listados abaixo e também é possível ativar 
vibrações para alguns deles.

 Iniciar leitura RFID
 Confirmação de leitura RFID
 Bateria descarregada
 Chamada de voz recebida
 Mensagem SMS recebida
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 Sinalização de chamada sainte
 Sinalização de pré-alarme

9.2.3.3.3.4  Restaurar padrões
O link "Restaurar padrões" restaura as configurações padrão para a sensibilidade do 
microfone, volume do alto-falante e modo de eventos de sinalização.

9.2.3.3.4    Avançado
A aba "Avançado" permite que você adicione permissão para reiniciar e / ou desligar 
o dispositivo Active Track com as combinações apropriadas de botões.

Se você selecionar "Permitir para ...", é possível reiniciar o dispositivo ou desligá-lo 
usando uma combinação de botões como descrito no capítulo Reiniciar e desligar.

Nota: 
A reinicialização manual e o desligamento dos eventos do dispositivo são
gravados e transmitidos para o software de supervisão depois de ligar o 
dispositivo e restabelecer o link de comunicação.



46 Active Track

© 2016 EBS

Selecionando a opção "Desligar LEDs quando o dispositivo estiver conectado ao 
carregador", faz com que, durante a carga da bateria, os LEDs sejam desligados. 
Depois de colocar o dispositivo no suporte de carga, os LEDs acenderão durante 10 
segundos, depois desligando. Depois de remover o dispositivo do carregador, os LEDs
 indicam novamente o estado do dispositivo.
Se você selecionar "Gerar sinal sonoro ao perder servidor", o dispositivo informará 
sobre a perda de conexão ao servidor usando um sinal de áudio especial - 9 bips 
curtos. Se a opção for selecionada, o sinal também aparecerá ao encaixar a unidade 
no suporte de carregamento e o dispositivo não está conectado ao servidor. Veja o 
capítulo Servidor perdido.

9.2.3.4 Parâmetros do GPS

Podemos definir nesta guia os principais parâmetros nos quais os eventos geradores 
LOCALIZAR ATUALIZAÇÃO dependem. O evento será enviado ao servidor, desde que 
na guia Monitoramento você os ative como relatado. Além disso, se na guia de 
informações adicionais para os outros eventos, a posição do GPS é selecionada, 
juntamente com o evento será uma informação de localização transmitida. A geração 
de eventos é determinada pela configuração de parâmetros específicos.
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9.2.3.4.1    Tempo esgotado
Se você selecionar uma opção "Hora", o dispositivo gerará um evento 
ATUALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO contado após um tempo especificado em 
segundos desde o último evento. A condição de tempo limite será ignorada, se a 
precisão da posição não corresponderá às condições especificadas pelo Limite de 
Precisão Horizontal.

9.2.3.4.2    Ignorar posições imprecisas para o rastreamento de rotas
Se esta opção for selecionada, os eventos ATUALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO serão 
ignorados  se  sua precisão não corresponderá  às  condições  do Limite  de  Precisão 
Horizontal.

9.2.3.4.3    Ignorar posições imprecisas por eventos
A guia Dados adicionais possui a opção "Localização". Sempre que ocorrer um 
teste ou um evento (não ATUALIZAR LOCALIZAÇÃO), os dados de localização são 
anexados à notificação. Se a opção "Ignorar posições imprecisas para eventos" for
 selecionada, os dados de localização serão ignorados se não corresponderem às 
condições do Limite de Precisão Horizontal.

9.2.3.4.4    Limite de Precisão Horizontal
A precisão da posição GPS diminui juntamente com o crescimento da dispersão de 
localização relatada. A precisão da localização relatada é fortemente afetada pelas 
condições de trabalho do dispositivo. Se a dispersão de um dado ponto for maior 
do que o valor "Limite de Precisão Horizontal", não será reportado.

Exemplo: 
Se o "Limite de Precisão Horizontal" for igual a 25m e a dispersão de precisão 
do ponto relatado for igual a 26,1m, esse ponto será ignorado.

Nota: 
A precisão típica do módulo GPS geralmente varia entre 5 a 30 m. Definir "Limite 
de precisão horizontal" para um valor menor pode resultar em ignorar uma grande 
quantidade de relatórios de localização.

9.2.3.4.5    Ativar economia de energia
Definir  esta  opção  permitirá  o  modo  "Economia  de  energia"  no  módulo  GPS. 
Aumentará a vida da bateria, mas diminuirá a precisão dos locais relatados.

9.2.3.4.6    Modo de otimização de caminho
Active Track oferece dois modos de otimização. A otimização básica verifica se os 
parâmetros de localização atual e os relatórios se eles alimentam as certas 
condições. Otimização avançada estima os pontos futuros e filtra os pontos que se 
desviam da rota esperada.
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9.2.3.4.6.1  Otimização Básica

Se você selecionar a opção "distância maior do que", o dispositivo gerará um 
evento ATUALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO depois de ter movido uma distância 
definida a metros do último evento, independentemente das condições geradas 
pelo evento.
Se você deseja que o dispositivo gere um evento adicional de ATUALIZAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO ao mudar a direção do movimento (graus) quando o dispositivo 
estiver em movimento, também precisamos especificar um limite sobre a 
velocidade (km / h) acima dessa condição.

9.2.3.4.6.2  Otimização Avançada
O usuário pode decidir com quanta precisão a rota deve ser refletida. Quanto maior a
 precisão, mais pontos serão reportados (maior transmissão de dados).

9.2.3.5 Monitoramento
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Graças a esta opção, você pode determinar quais dos sinais disponíveis gerados pelo
 dispositivo devem ser transmitidos para a estação de monitoramento.

Usando o link "Restaurar padrões", é possível retornar às configurações 
recomendadas pelo fabricante, como enviar eventos para o software de supervisão.

Nota:
O evento "Mudança de configuração" refere-se a alterações de configuração 
feitas por SMS ou comandos GPRS.

9.2.3.5.1.1  GPRS Ativo / GPRS Inativo
Nesta coluna, você define sinais que devem ser relatados na estação de 
monitoramento com transmissão GPRS. Existe a possibilidade de enviar informações 
para alarmes (ex: o botão "Panico"), bem como, em alguns casos, para retornar ao 
estado normal (por exemplo, desligar o interruptor de sabotagem). Para transmitir 
qualquer sinal, você só deve clicar nele (quadrado apropriado à direita). 
Clique no botão [Limpar] para remover todos os sinais marcados.
Clique no botão [Inverter] para alterar as marcas ao contrário.

9.2.3.5.1    Eventos
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9.2.3.5.1.2  SMS Ativo / SMS Inativo
Nesta coluna, você define sinais que podem ser relatados na estação de 
monitoramento com mensagens SMS - quando não há conexão com o servidor em 
relação ao GPRS. Existe a possibilidade de enviar informações para alarmes (por 
exemplo, o botão "Panico"), bem como, em alguns casos, para retornar ao estado 
normal (por exemplo, desligar o interruptor de sabotagem). Para transmitir qualquer 
sinal, você só deve clicar nele (quadrado apropriado à direita). 
Clique no botão [Limpar] para remover todos os sinais marcados. 
Clique no botão [Inverter] para alterar as marcas ao contrário.

9.2.3.5.1.3  Prioridade ativa / Prioridade inativa
Essas colunas definem quais sinais devem ser reportados à estação de monitoramento 
como primeiro. Uma prioridade pode ser definida tanto para alarmes (por exemplo, o 
botão "Panico" que está sendo pressionado) como também em alguns casos para retornar
 ao estado normal (por exemplo, desligar o interruptor de sabotagem).

Pressionar o botão [Limpar] exclui todos os critérios marcados em uma determinada coluna.

9.2.3.5.2    Dados adicionais

A funcionalidade de dados adicionais permite definir tipos de dados adicionais que 
serão transmitidos juntamente com eventos para a estação de monitoramento via 
GPRS / SMS. Os dados podem se tornar informações valiosas sobre as condições de 
trabalho do dispositivo, embora possa aumentar a quantidade de bytes enviados 
através da rede GSM. É possível definir dois conjuntos separados de tipos de dados 
adicionais: para eventos de teste (enviados periodicamente de acordo com a 
configuração na guia Acesso) e para outros eventos. Coloque uma marca ao lado do 
nome do tipo de dados para ativar a transmissão deste tipo de dados para a estação 
de monitoramento. Campo vazio significa que esse tipo de dados não serão 
transmitidos.
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Os parâmetros ajustáveis são:
 Status de energia - informações sobre o carregador conectado e o carregamento da bateria
 Status do GSM - status sobre conexão à rede GSM, tipo de conexão ao servidor (GPRS /

SMS), informações sobre chamadas de telefone em andamento
 Qualidade do nível do sinal GSM - qualidade da conexão à rede GSM (parâmetros CSQ e BER)
 Atividade de movimentos - atividade de movimentos lida do acelerômetro
 Tensão da bateria - tensão da bateria em unidade de milivolts
 Localização - informações detalhadas sobre a localização do módulo GPS
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9.2.3.6 Restrições

O  usuário  pode  especificar  aqui  os  números  de  telefone  para  chamadas  recebidas 
para serem respondidas automaticamente pelo Active Track, bem como o número de 
toques.

9.2.3.6.1    Números telefônicos

Até 8 números podem ser definidos.

 Rejeitar todas : Nenhuma conexão possível.
 Permitir todas: Conexão possível de qualquer número telefônico.
 Permitir selecionado: Conexão possível somente a partir dos números de

telefone na lista.

A caixa de edição fica ativa depois de escolher "Permitir" selecionado. Os números 
subsequentes inseridos no campo podem ser adicionados à tabela abaixo clicando no 
botão [Adicionar]. Colocar o cursor em uma linha selecionada contendo o número e 
clicar em "Excluir" remove o número da tabela.

A opção "Excluir tudo" remove o conteúdo de toda a tabela.

Nota:
A autorização de chamada recebida consiste em comparar o número com o da
lista. É possível colocar apenas um fragmento do número na lista, p.ex. 1234. 
Authorised então são todos os números que contêm a seqüência, e. 
600123456 ou 60 1234567.
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9.2.3.6.2    Telefones autorizados para SMS

O  usuário  pode  especificar  o  número  de  telefone  autorizado  para  enviar  SMS  de 
configuração para o dispositivo Active Track.

Nota:
a) Autorização da configuração de entrada O SMS consiste em comparar o número
com o do campo numérico. É possível colocar apenas um fragmento de um número 
no campo do número, e. 1234. Authorised então são todos os números que contêm 
a seqüência, e. 600123456 ou 601234567.
b) Se o SMS for enviado através do modem do servidor OSM.2007, seu número

de telefone (ou pelo menos parte dele - de acordo com a observação anterior) 
deve ser inserido no campo acima mencionado.

9.2.3.6.3    Período de validade das mensagens SMS
O usuário pode limitar o tempo para que a operadora GSM entregue informações via 
SMS quando o destinatário não está disponível devido à cobertura de sinal GSM, por 
exemplo. O limite de tempo é definido separadamente para os seguintes grupos de 
informações:
 Teste de SMS para o servidor
 Eventos SMS enviados para o servidor
 Respostas aos comandos

A seleção deve ser feita a partir de valores deslocados, clicando em seta além da área
 de seleção. Opções permitidas: 5, 10,15, 30 minutos; 1,2,6, 12 horas; 1, 7 dias, MAX
 (ou seja, sem tempo especificado).

9.2.3.6.4    Limites de SMS
O usuário pode limitar o número de envio de SMS por transmissor. Como a principal 
via de transmissão deve ser o GPRS, essa limitação é essencial para reduzir os custos.

Marcar campo [Ativar limites de SMS] para ativar o acesso a grupos de informações 
que devem estar sujeitos a limitação:
 Teste de SMS para o servidor
 Eventos SMS enviados para o servidor
 Respostas aos comandos

A limitação é definida fornecendo dois valores:
 Número máximo de SMS: determina o número máximo de mensagens SMS
    enviadas por unidade de tempo (ver reajuste do contador de SMS). Esta opção    
    protege o usuário contra o envio de muitas 
    m ensagens SMS, e x:  em caso de falha.

 Reposição do contador de SMS: este parâmetro determina o 
cronograma (em minutos) de acordo com o qual o contador de 
mensagens SMS enviadas será zerado.
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9.2.3.7 Notificações

9.2.3.7.1    Números telefônicos

O usuário pode definir aqui:
 um número de telefone de EMERGÊNCIA para chamada de saída, ativado
  pressionando o botão Ligue-me (consulte o capítulo Chamada de voz de saída).

Nota: 
Este é geralmente o 112 ou o número de telefone da Polícia. No entanto, é
possível entrar aqui qualquer número de telefone no formato definido pelo 
operador de rede GSM cujo cartão SIM está instalado no dispositivo.

 SMS  - número  de  telefone,  mensagem  e caixa  de  seleção  para  envio  de
 localização  e  link  do  Google  Maps  para  SMS  de  emergência  ativado,
segurando  o  botão  GPS.  Tenha  em  mente  que  o  comprimento  máximo
da  mensagem  de  texto  é  de  160  caracteres.  Isto  significa  que  o
comprimento  máximo  da  mensagem  disponível  será  reduzido  pelo
comprimento  da  posição  do  GPS  e do  link  do  Google  Maps.
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O dispositivo pode encaminhar mensagens SMS recebidas de acordo com as regras 
especificadas. Esta função pode ser útil quando o operador GSM envia mensagens 
com o estado da conta para o cartão SIM instalado no dispositivo. Nesta janela você 
pode fornecer até 5 regras.

Cada regra contém um par: parte do número de telefone do remetente e número de 
telefone correto do destinatário. Em alguns casos, uma parte do número de telefone do 
remetente pode ser uma seqüência vazia, o que significa que qualquer número de telefone 
corresponde à regra. Todas as regras são processadas com determinada ordem. Isso 
significa que, em alguns casos, uma mensagem SMS pode ser encaminhada para mais de 
um destinatário e / ou alguns deles podem ser encaminhados mais de uma vez para o 
mesmo destinatário. O segundo caso pode ocorrer quando há pelo menos duas regras com 
o mesmo número de telefone do destinatário e sua parte do número de telefone do
remetente corresponde com o número de telefone do remetente da mensagem.

9.2.3.7.2    Encaminhar SIM

Nota: 
É responsabilidade do usuário fornecer regras corretas que não criem loops
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9.2.3.8 Controle de link
Essas opções permitem a ação automática do dispositivo se a comunicação com a 
estação de monitoramento foi quebrada. Relaciona-se a situações em que o 
dispositivo perdeu a conexão à rede GSM ou se a transmissão GPRS é impossível.

9.2.3.8.1    GSM

Ative esta função (marque o campo [Ativar]) para obter acesso aos parâmetros que 
determinam a ação do dispositivo se estiver fora da rede GSM.
Defina o limite de tempo após o qual o transmissor deve se reconectar à rede. Insira o 
limite de tempo no campo [Reiniciar depois] e forneça esse valor em minutos.

Em seguida, defina a ação que o dispositivo deve executar. Selecione a ação 
marcando uma descrição apropriada da próxima ação do quadrado:
 Redefinir o modem
 Redefinir o dispositivo

Em caso de não conexão com a rede GSM, o dispositivo depois de reconhecer a 
situação deve aguardar durante o prazo previsto e, em seguida, executar ações 
programadas.
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9.2.3.8.2    GPRS

Ative esta função para (marque o campo [Ativar]) para obter acesso aos parâmetros 
que determinam a ação do dispositivo se as conexões GPRS forem perdidas.
Defina o limite de tempo após o qual o transmissor deve se reconectar à rede. Insira o 
limite de tempo no campo [Reiniciar depois] e forneça esse valor em minutos.

Em seguida, defina a ação que o dispositivo deve executar. Selecione a ação 
marcando uma descrição apropriada da próxima ação do quadrado:
 Redefinir o modem
 Redefinir o dispositivo

Em caso de não conexão com a rede GPRS, o dispositivo depois de reconhecer a 
situação deve aguardar durante o prazo previsto e depois executar as ações 
programadas.

9.2.3.9 Firmware

O dispositivo está equipado com um gerenciador de inicialização integrado que 
permite a atualização e a mudança de firmware. Durante a programação, todas as 
informações são exibidas em relação à operação realizada.

Siga o procedimento:
a) Iniciar o programa de configuração
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b) Abrir a opção "Firmware" do assistente de configuração
c) Abra o arquivo com o novo firmware (clique no botão [Abrir] para localizar o arquivo)
d) Selecione o modo de transmissão de arquivos: local ou remoto.

Nota: 
O procedimento de atribuição de firmware a um dispositivo é análogo à programação
de um dispositivo. Para o procedimento, consulte o capítulo Programação do 
dispositivo.

e) Clique no botão [Iniciar] para iniciar a troca de software.
f) O curso de carregamento é exibido na janela especial.
g) Feche a janela depois de concluído o salvamento.

A partir deste momento, o dispositivo funcionará sob o controle do novo firmware. 

Nota: 
O procedimento acima deve ser realizado com o devido cuidado para evitar
o funcionamento impróprio do dispositivo.

9.2.4 Programação de dispositivos

A programação do dispositivo é possível com o programa de configuração do "configurador 
de transmissores GPRS" descrito no capítulo Programa de configuração. Para programar o 
dispositivo, estabelecer conexão com um dispositivo.
Dependendo do modo de conexão, existem duas formas de programação.

9.2.4.1 Adaptador e cabo de programação
Para obter acesso às funções de programação do dispositivo através do adaptador de 
programação especial da porta RS232 (AGP3) e do cabo (LX-PROG ou LX-DATA) é 
necessário. O adaptador está equipado com dois conectores: PROG e MODEM. O 
primeiro é usado para programação local, controlando o estado do dispositivo (Monitor 
de dispositivo) e o histórico de eventos do dispositivo de leitura. O segundo conector 
pode ser usado para auditoria de trabalho de modem GSM.

AGP3 LX-PROG LX-DATA

● ● ○

● ● ○

● ● ○

Programação de dispositivos 
Atualização de Firmware 
Histórico de eventos 
Monitor de Dispositivo ● ○ ●

Abaixo está um resumo do adaptador AGP3 e aplicação de cabos:
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9.2.4.2 Programação local
Para programar um dispositivo localmente, siga o procedimento:

a) Vire o dispositivo de cabeça para baixo, abra a tampa, desenroscando os
parafusos e retire-o. Retire a bateria da cavidade (não a desconecte!) E aperte
o adaptador AGP3 em uma tomada localizada perto do suporte do cartão SIM.

b) Conecte a junta PROG (no adaptador AGP3) com a porta do computador COM por
meio de fio de serviço, definido na opção Conexões -> RS232.

c) Após a conexão e a detecção do fio de programação, um módulo deve sinalizar isso
com diodos LED: uma laranja deve piscar e uma vermelha deve cintilar.

d) Lance o software e defina as opções do dispositivo (a descrição está no capítulo
Parâmetros programáveis). Forneça o código PIN certo para o cartão SIM.

e) Salve configurações na memória do dispositivo. O curso de economia é exibido
na janela especial.

f) Depois de salvar, insira o cartão SIM, desmontagem do adaptador AGP3 e fio de serviço.
g) Coloque a bateria na cavidade, coloque os fios e feche a tampa parafusos de parafusos de

acordo com o capítulo cartão SIM e instalação da bateria.
h) O dispositivo está pronto para transmitir dados.

9.2.4.3 Programação remota
A programação remota do dispositivo é possível se:
 O usuário usa um configurador de transmissores GPRS e um modem GSM conectado ao PC
 O usuário usa o receptor do sistema de monitoração OSM.2007.

Nota: 

No primeiro caso, a programação remota é possível no canal CSD e seu procedimento é 
análogo à programação local, lembrando que "Modem GSM" deve ser selecionado a partir 
de opções de conexão (veja o capítulo CSD linking).
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A configuração remota com uso do canal CSD é possível somente se a 
transmissão de dados CSD estiver ativa tanto para o cartão SIM inserido no dispositivo 
quanto para o cartão SIM instalado no modem GSM.

a) Com o uso do cursor de posição da consola OSM.2007 no dispositivo apropriado
na guia "Dispositivos" (Certifique-se de que o OSM.2007 tenha o código
de acesso apropriado do dispositivo!).

b) Clique na opção "Config." E, em seguida, selecione a função "Estabelecer
Configurações" para exibir um pouco de parâmetros.

c) Digite o endereço do servidor, a porta do servidor e o APN. Clique em OK e o
sistema deve enviar aos parâmetros fornecidos pelo dispositivo (SMS).

d) Aguarde até o servidor de endereços do dispositivo (na guia "Dispositivos" será
marcado com cor verde).

e) Inicie o software e defina as opções do dispositivo (a descrição é fornecida no capítulo
Parâmetros programáveis).

f) Selecione "Enviar" para exibir uma nova janela e selecione a conexão remota
(guia GPRS). Salve as configurações na memória do dispositivo. O curso de
economia é exibido na janela especial.

g) Depois de salvar a conclusão, selecione o Assistente de Configuração.
h) O dispositivo está pronto para transmitir dados.

9.2.4.3.2    Reprogramação do dispositivo
Como o dispositivo possui parâmetros de acesso definidos em relação à rede GPRS e 
OSM.2007, é possível programar o dispositivo a qualquer momento.
Se o dispositivo estiver instalado em um objeto protegido e estiver equipado com o 
cartão SIM e conectado à fonte de alimentação, siga o procedimento:

a) Execute o assistente de configuração e defina as opções do dispositivo (a descrição é

No segundo caso de acordo com a descrição no capítulo GPRS linking, é necessário definir o 
link remoto com base nos parâmetros OSM.2007. Como o OSM.2007 coleta (e transmite) 
informações exclusivamente a partir de dispositivos salvos na base de dados, a primeira 
operação durante a programação remota é o registro apropriado do dispositivo. Este 
procedimento foi descrito no OSM.2007 Operating Manual.

Como o dispositivo não tem parâmetros de acesso definidos em relação à rede GPRS e 
OSM.2007, a programação deve ser iniciada com o fornecimento de parâmetros 
definidos no capítulo Parâmetros programáveis. Depois de fornecer esses parâmetros, 
registre o dispositivo na base de dados OSM.2007 (consulte o manual OSM.2007).
Antes da programação remota, o usuário deve verificar se o dispositivo está equipado 
com o cartão SIM (com reservas fornecidas no capítulo código PIN) e está conectado 
à fonte de alimentação. O usuário deve saber o número de série do dispositivo e o 
número de telefone do cartão SIM.
Siga o procedimento:

9.2.4.3.1    A primeira programação do dispositivo



61Configurações

© 2016 EBS

fornecida no capítulo Parâmetros programáveis).
b) Selecione "Enviar" para exibir uma nova janela e selecione a conexão remota (guia

"GPRS"). Salve as configurações na memória do dispositivo. O curso de economia é 
exibido na janela especial.

c) Depois de salvar a conclusão, feche o Assistente de Configuração
d) O dispositivo está pronto para transmitir dados de acordo com as novas configurações.

35
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9.2.5 Monitor de Dispositivo

"Monitor de Dispositivos" fornece informações em tempo real no estado do dispositivo 
Active Track. Para usar esta função, a Active Track deve estar conectada ao computador 
PC com o cabo LX-DATA (usando o plugue DEBUG). A correção da porta RS232 deve ser 
escolhida no campo "Porta". "Monitor de dispositivo" fornece a seguinte informação:
 Indicação de energia da bateria
 Carregador e indicadores de carga
 Indicação de nível de sinal de rede GSM
 Medição de nível de taxa de erro de bit
 Entradas e monitoramento do estado do sensor de movimento
 Indicadores contínuos de chamada de voz e dados
 Tipo ou número de série do dispositivo
 Revisão de firmware e hardware
 Hora do dispositivo

Estes parâmetros também são mostrados na janela LOG no estilo de texto. Todos os 
dados podem ser salvos no arquivo.
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9.2.6 Histórico de eventos

"Histórico de eventos" fornece informações sobre os últimos eventos armazenados 
na memória do dispositivo Active Track. O Active Track é capaz de salvar 192kB de 
dados, que são cerca de 8000 eventos. É possível ler o histórico de ambos usando 
uma conexão GPRS e RS232. No segundo caso, os dados podem ser enviados para 
PC apenas através do cabo LX-PROG (o branco). A correta porta RS232 ou a 
conexão GPRS devem ser escolhidas no campo "Escolher tipo de conexão". Depois 
de fornecer o código do serviço e clicar no botão "Abrir", os dados dos eventos 
serão baixados da memória Active Track. Depois de ler corretamente o acesso a 
recursos como o "Filtragem" e "Gráficos" torna-se possível. Ambos podem ser 
usados para diagnosticar rapidamente o dispositivo.
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10 Controle de comandos

O Active Track pode receber mensagens de controle através de mensagens 
SMS ou do link GPRS (por exemplo, usando a consola de monitoramento do receptor 
OSM.2007). Essas mensagens podem ativar funções adicionais do dispositivo ou 
solicitar informações adicionais sobre a condição do dispositivo.

BEEP=f,d,n,v

Gera sinal acústico com f freqüência, d comprimento do sinal (em 
multiplicação de 100ms), n repetições e volume v.

DISC
Desconecta o dispositivo do servidor.

FLUSH=x
Limpa a fila FIFO, onde x significa que as filas a serem limpas: 
0 - a fila de eventos pendentes a serem enviados para o servidor
1 - histórico de eventos (ver histórico de eventos)
Exemplo: FLUSH=0

CONNECT
Força a tentativa imediata de conexão ao servidor.

KILL 
Enviar este comando remotamente redefine o módulo GSM.

RESET
O envio deste comando remotamente redefine o dispositivo.

CMD=AT_command
Ao enviá-lo, o modem do dispositivo segue esse comando e retorna o resultado 
do relatório de ação. Os comandos especiais foram bloqueados por razões de 
segurança e seriam reportados como <lista negra> se recebidos.

Exemplo:
CMD=AT+CSQ (permite a leitura remota do nível de sinal GSM do dispositivo).

DESC
Enviar este comando baixará a descrição do dispositivo no Active Track v.VER

VER
O envio deste comando faz com que o dispositivo envie a versão do software como 
uma resposta.
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GETCFG 
O envio deste comando retorna a configuração atual do dispositivo. Os parâmetros 
são retornados no seguinte estilo:SERVER:PORT APN UN PW SMS TPERIOD

GET=[nome dos parametros, separados por vírgulas]
Enviar este comando retorna o valor atual de um determinado 
parâmetro (ex: GET=SERVER,APN irá retornar por exemplo: 
89.172.87.135 erainternet).

LOCATION
O envio deste comando faz com que o dispositivo envie a localização do GPS como 
uma resposta.

11 Regras de operação

ATIVO TRACK é um dispositivo integrado e sem fio que permite a localização da 
pessoa ou propriedade. A unidade integrou o receptor GPS e um módulo GSM / GPRS 
quad band com função de telefone para comunicação bidirecional.
Este dispositivo avançado funcional pode ser aplicado no interior e no exterior devido 
ao serviço A-GPS, que suporta o sinal GPS dos satélites por GSM / GPRS.
Em uma situação de emergência, você pode enviar da unidade dois tipos de sinais: 
"Chamada" ou "Ataque".
Opcional, o dispositivo pode ser equipado com um leitor de transponders RFID.

Leitura de transponder de RFID

Se você deseja ler o ID-Tag, o rótulo ou o cartão RFID, pressione o botão "Ler" e, 
dentro de 15 segundos, abordá-lo com a área de leitura (consulte a revisão de 
funções). Em caso de não leitura, o dispositivo retorna ao modo de trabalho normal 
após esse tempo.

O manual de respondedores RFID de leitura aplica apenas o dispositivo 
com o leitor de transponders RFID incorporado.

Se a opção de leitura de várias etiquetas de etiquetas RFID em uma sessão estiver 
ativada (consulte RFID nos capítulos Configuração remota e tags RFID), o 
procedimento segue: depois
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Enviando o comando "Panic"

Enviando o comando "Ligue-me"

Em caso de emergência, você pode enviar o comando "Ligue-me" para a 
estação de monitoramento. Isso significa que você espera que o operador ligue 
para você.

Conexão de voz (entrada)

O dispositivo permite a resposta automática de chamadas. O operador pode 
chamar o dispositivo a qualquer momento, especialmente após o comando "Ligar-me". 
Após o número de telefone - comprimento do qual foi configurado anteriormente - a 
conexão de voz é estabelecida. É exatamente o mesmo que a conversa por telefone 
celular. A conexão é encerrada automaticamente quando o operador desliga. O 
usuário não consegue terminar primeiro. Todas as outras funções são bloqueadas 
para o

de pressionar o botão "Read-out", a primeira etiqueta deve ser lida em 15 segundos . 
As tags seguintes devem ser lidas em um período de tempo não mais longo que o 
parâmetro RFID. As etapas podem ser repetidas até a última leitura RFID.

Para obter mais informações sobre como esperar o tempo para o transponder e a 
confirmação da leitura correta, vá para o modo de trabalho Indicador.

Em caso de emergência, você pode enviar o comando "Pânico" para a estação 
de monitoramento pressionando o botão "Pânico".
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Verificando o alcance GSM

Você pode verificar a potência do seu sinal do Provedor GSM a qualquer 
momento pressionando "Ponto de verificação" até que o LED amarelo acenda e depois 
os botões "Chamar" e a potência do sinal serão exibidos. Para obter mais informações, 
vá para o modo de trabalho indicando.

tempo de conexão.
Durante a conversa, fale com o microfone e segure o alto-falante perto da orelha. Para 
obter mais informações sobre onde essas partes estão localizadas, vá para a revisão 
de Funções.

O dispositivo Active Track é capaz de estabelecer uma chamada de voz com o número 
de telefone programado (parâmetro: EMERGÊNCIA). Depois de pressionar e segurar o botão 
"Ligue-me" / "Ajudar-me", a Active Track irá estabelecer uma chamada de voz - assim como 
nos telefones celulares. Para finalizar uma chamada de voz, é necessário pressionar qualquer 
botão (ou aguardar o fim da chamada inicializada por outro lado). Ao fazer uma chamada de 
voz, todas as funções do Active Track estão desabilitadas.

Chamada de voz de saída

Durante a conversa, fale com o microfone e segure o alto-falante perto da orelha. Para obter 
mais informações sobre onde essas partes estão localizadas, vá para a revisão de Funções.
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Redefinir e desligar
O dispositivo Active Track pode ser redefinido ou desligado, desde que esteja 
configurado para permitir esse tipo de atividade (consulte o capítulo Avançado). O 
seguinte descreve como redefinir / desligar o dispositivo.

Ação
Pressionando ambos os 

botões Panic e Checkpoint 
em 7 segundos

Beep
Pressionando o botão Panic 

ou Checkpoint

Descrição

REDEFINIR

DESLIGAR

Operação do acelerômetro
O sensor de movimento incorporado no dispositivo pode detectar:

 falta de movimento da pessoa que segura o dispositivo,
 posição incorreta do dispositivo contra o campo gravitacional da Terra,
 O dispositivo golpeou forte demais contra uma superfície dura.

 REDEFINIR - pressione e segure por cerca de 7 segundos simultaneamente os dois
botões: Panico e Checkpoint. Após este período, e depois de ouvir o sinal sonoro, pare
de pressionar os botões. O botão Panic deve então começar a piscar rapidamente (isto
significa que a reposição é permitida) por mais 7 segundos. Durante este período,
apenas pressione o mesmo botão Panic para reiniciar o dispositivo.

 DESLIGAR - pressione e segure por cerca de 7 segundos simultaneamente os dois botões:
Panic e Checkpoint. Após este período, e depois de ouvir o sinal sonoro, pare
de pressionar os botões. O botão Checkpoint deve então começar a piscar
rapidamente (isto significa que o desligamento é permitido) por mais 7
segundos. Durante este período, apenas pressione novamente o mesmo botão
Checkpoint para desligar o dispositivo.

Também é possível determinar a própria posição e sua mudança em relação ao campo 
gravitacional da Terra. Isso se aplica ao movimento em linha reta e ao longo de uma 
trajetória curva. Em um caso específico, no entanto, a mudança de posição não pode 
ser determinada - quando o movimento ocorre exatamente e somente em torno do 
eixo paralelo ao eixo do campo gravitacional atravessando o sensor. Os exemplos 
abaixo apresentam situações em que não é possível detectar tal rotação (para manter 
as imagens simples, os eixos do dispositivo se cruzam em seu centro geométrico e 
não na
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localização do sensor).

Nota:
Deve-se ter em mente que quase todas as mudanças na localização, de acordo

com as leis da física, são conseqüências de muitas forças. Na maioria dos casos, a 
rotação não é ideal.
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paralelo ao eixo do campo gravitacional indo exatamente através do meio do pequeno 
sensor colocado de forma assimétrica no dispositivo. Consequentemente, pode 
assumir-se que o dispositivo pode detectar o movimento (ou a falta dele) de 
qualquer tipo.

12 Indicador de modo de operação

Cada modo de operação atualmente em uso será sinalizado com uma 
combinação intermitente adequada de botões.

Registro na rede GSM

O registro está sendo sinalizado com o flash lento do botão "Checkpoint".

Durante o trabalho normal, o dispositivo sinaliza o funcionamento correto com 
breves flashes do botão "Checkpoint" a cada 5 segundos.

Alcance GSM
Uma vez que a verificação do alcance GSM é iniciada, o dispositivo exibe a potencia do 
sinal GSM (para obter mais informações, vá para Verificar o alcance GSM). Além disso, 
após cada exibição, o modo de trabalho é mostrado (GPRS ou GSM). A exibição 
consiste em flashes do botão "Ponto de verificação" em quantidade proporcional à 
potência do sinal GSM. Toda a sequência está sendo repetida três vezes após a qual o 
dispositivo retorna ao modo de trabalho normal.

Exemplo de seqüência única: alcance 4/8, modo GPRS:

Exemplo de seqüência única: alcance 3/8, modo SMS:
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Servidor perdido
Se você selecionar "Gerar sinal audível no servidor perdido" na guia 

"Avançado" (na opção "Parâmetros do dispositivo"), o dispositivo durante o 
carregamento da bateria informará sobre a perda de conexão ao servidor usando um 
sinal de áudio especial. Se esta opção for selecionada, o sinal também aparecerá ao 
encaixar o dispositivo no suporte de carregamento e o dispositivo não está conectado 
ao servidor. Veja o capítulo Avançado.

Posicionamento GPS

O posicionamento do GPS está sendo sinalizado com um piscar lento do botão "GPS".

Depois de obter a correção de GPS válida, durante o trabalho normal do GPS, o dispositivo 
sinaliza o funcionamento correto com breves flashes do botão "GPS" a cada 5 segundos.

Leitura de transponder de RFID

A versão do Active Track com o leitor de transponders RFID incorporado é capaz de ler 
tags RFID de duas maneiras (como descrito no capítulo Configuração remota): leitura 
única e repetida. O modo de sinalização é o seguinte:

Modo de leitura: única (RFID=0,0)

Após o início do transponder RFID (ver: leitura do transponder RFID), o dispositivo 
aguarda a aproximação da etiqueta RFID. O tempo de espera (15 segundos) é sinalizado 
pela luz no botão "Read-out". O dispositivo confirma a leitura de RFID por sinal acústico 
duplo e curto e a luz do botão "Read-out" de comutação é desligada e ligada. A próxima 
transmissão começa.
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Modo de leitura: repetida (RFID=5,5)

Após o início do transponder RFID (ver: leitura do transponder RFID), o dispositivo 
aguarda a aproximação da etiqueta RFID. O tempo de espera (15 segundos) é sinalizado 
pela luz no botão "Leitura". O dispositivo confirma a leitura de RFID por sinal acústico 
duplo e curto e a luz do botão "Leitura" de comutação é desligada e ligada. Em seguida, o 
dispositivo aguarda 5 segundos para a próxima leitura de RFID. Cada leitura é confirmada 
da mesma maneira. Os dados são transmitidos após 5 leituras (regra FIFO).

Transmissão de dados

A transmissão de dados está sendo sinalizada com um rápido piscar do botão "Ponto de 
verificação".

Data transmission

Fazendo chamadas de voz

O procedimento de fazer chamadas de voz em curso começa pressionado e 
segurando o botão "Me chamar". O LED "Ponto de verificação" começará a piscar 
(como na transmissão de dados). Depois de 2-3 segundos, o sinal acústico é gerado. 
Mantendo pressionado o botão irá gerar próximo sinal acústico (após 2 segundos). 
Então, a luz do botão "Ponto de Verificação" começará a piscar com freqüência de 
1Hz.
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Bateria baixa

Quando a bateria estiver fraca, está sendo sinalizada com 2 horas de 
antecedência antes de desligar. O botão "Panic" pisca a cada 5 segundos e há dois 
sinais de som mais longos a cada minuto. Recomenda-se carregar o dispositivo de 
uma vez (para obter mais informações, vá para o carregamento da bateria).

Carregamento da bateria

Uma vez no carregador, o dispositivo começa a carregar automaticamente. Está 
sendo sinalizado com piscando do botão "Me chamar".

Atenção: 
Quando o dispositivo conectado está completamente vazio, o LED azul pode ficar mais 
escuro por cerca de 15 minutos.

Se você selecionar "Desligar LEDs quando o dispositivo estiver conectado ao 
carregador" na guia "Avançado" (na opção "Parâmetros do dispositivo"), os LEDs serão 
desligados durante o carregamento da bateria. Veja o capítulo Avançado. Depois de 
remover o dispositivo do carregador, os LEDs indicam novamente o estado do dispositivo.

Se a opção "Gerar sinal sonoro no servidor perdido" for selecionada, o dispositivo
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Durante o carregamento da bateria, informará sobre a perda de conexão ao servidor 
usando um sinal de áudio especial - 9 bips curtos. O sinal também aparecerá ao 
encaixar o dispositivo no suporte de carregamento e o dispositivo não está conectado 
ao servidor. Veja o capítulo Avançado.

Bateria cheia

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o botão "Ligar-me" acende-se.

Bateria cheia

Erro geral do sistema

Quando o erro é detectado, ele está sendo sinalizado com o piscar alternado dos 
botões "Pânico" e "Chamar-me". Entre em contato com o seu serviço imediatamente.

Nota: 
Uma sinalização semelhante pode estar visível após o carregamento do dispositivo.
Pode durar 3 minutos e não significa falha.
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Erro no cartão SIM

Em caso de problemas com o cartão SIM, o dispositivo indica esse fato piscando 
os botões "Pânico" e "Ponto de verificação" (o botão "Pânico" piscará um pouco menos 
frequentemente e o tempo de iluminação será menor quando comparado ao piscar do 
botão "Ponto de verificação"). Nessa situação, você deve verificar a montagem do cartão 
SIM e / ou a operação correta com um telefone celular.
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13 Cooperação com o sistema de monitoramento

O uso adequado de todas as funções do Active Track requer um sistema de 
monitoramento, que poderá enviar, receber e interpretar todas as mensagens da 
Active Track. O dispositivo principal nesse sistema é o receptor (servidor de 
comunicação) e o software Analyzer. O software Analyzer interpreta dados do 
dispositivo Active Track, armazena-os e visualiza-os de maneira adequada e legível.

O Active Track enviará as seguintes informações ao servidor:

GPS
Informações sobre a posição real do dispositivo

EMERGÊNCIA
Pressionar o botão de emergência causará o envio de mensagem 
apropriada ao receptor.

Nota: 
Informações sobre como pressionar o botão Emergência não podem ser 
enviadas com mais freqüência do que uma vez por minuto. Quando o botão é 
pressionado com mais freqüência, a mensagem sobre o segundo impulso não 
será enviada (o LED acenderá a sinalização pressionando o botão).

CHAMAR-ME
Pressionar o botão "Chamar-me" enviará uma mensagem apropriada.

Nota: 
Informações sobre como pressionar o botão "Chamar-me" não podem ser 
enviadas com mais freqüência do que uma vez por minuto. Quando o botão é 
pressionado com mais freqüência, a mensagem sobre o segundo impulso não 
será enviada (o LED acenderá a sinalização pressionando o botão).

RFID
Nota: 
Aplica-se apenas a versão do dispositivo com o leitor de transponders RFID incorporado.

Após a leitura RFID, o dispositivo Active Track enviará ID única de etiqueta 
RFID. No caso de dados de modo de leitura repetidos, serão enviados após a 
última leitura de RFID (ou após o tempo definido)

SABOTAGEM
Em caso de sabotagem (tentativa de abrir o invólucro), o dispositivo 
enviará uma mensagem correta.

CHOQUE FÍSICO
Qualquer instância do dispositivo que aponta fortemente contra uma 
superfície dura é detectada e enviada para a estação de monitoramento.
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HOMEM ABATIDO (MANDOWN)
Quando a emergência consistindo na imobilidade da pessoa que segura o 
dispositivo é detectada, o sinal correspondente é transmitido ao sistema de 
monitoramento.

INCLINAÇÃO
A detecção de posição incorreta do dispositivo resulta na transmissão de um 
sinal informando o operador do sistema de monitoramento desse fato.

TESTE
Para o controle adequado da transmissão de dados, o dispositivo de canal 
está enviando para o sinal periódico do receptor de monitoramento. Esse sinal 
assegura que o dispositivo esteja funcionando, está conectado à rede GSM 
(GPRS, SMS) e está conectado ao servidor de comunicação.

BATERIA DESCARREGADA
Quando a bateria é descarregada (leia o capítulo 6. para obter informações 
sobre sinalização da bateria descarregada), o Active Track enviará a 
mensagem correta para o servidor.

COMEÇO DE CARREGAMENTO DE BATERIAS
Quando o dispositivo é carregado no carregador apropriado, o Active Track 
enviará uma mensagem correta para o servidor.

BATERIA TOTALMENTE CARREGADA
Quando a bateria está totalmente carregada, a mensagem correta será 
enviada ao receptor.

BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA
Quando a bateria é descarregada na medida em que não permite a 
operação posterior, o dispositivo guarda essas informações na memória e 
desliga-se. Informações apropriadas são enviadas ao operador do sistema 
de monitoramento após a restauração da fonte de alimentação correta.

REDEFINIR (RESET)
O dispositivo foi reiniciado manualmente usando uma combinação apropriada 
de botões. Um relatório é transmitido após o restabelecimento do link de 
comunicação.

DESLIGAR
O dispositivo foi desligado manualmente usando uma combinação apropriada 
de botões. Um relatório é transmitido depois de ligar o dispositivo (usando 
qualquer um dos botões) e restabelecer o link de comunicação.

MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO
Cada mudança de configuração (por exemplo, mensagem SMS com novas 
configurações) terminará com o envio de mensagens apropriadas para o 
receptor.

LIMITE DE SMS
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Alcançando o limite de mensagens SMS enviadas pelo dispositivo é 
relatado para a estação de monitoramento para permitir uma análise 
posterior da operação do sistema.

GRAMPO
Qualquer chamada recebida de um número que não aparece na lista de 
números autorizados resulta na recusa da conexão e na transmissão do sinal 
correspondente para o operador do sistema de monitoramento.

RECEBENDO/REALIZANDO CHAMADAS
As informações sobre chamadas de saída e recebidas são enviadas como um 
sinal correspondente para o operador do sistema de monitoramento. A maneira 
exata da sinalização de chamada de saída é descrita abaixo.

WATCHDOG
Após um tempo definido de interrupção de conectividade GSM / GPRS, o 
dispositivo executa uma ação especificada (por exemplo, reinicialização do 
modem) e guarda as informações apropriadas na memória. Quando a 
conectividade é restabelecida, a informação é enviada para a estação de 
monitoramento para permitir uma análise posterior da operação do sistema.

Nota: 
Se não houver conexão entre o dispositivo Active Track e o servidor, o Active

Track irá armazenar eventos em sua memória interna (até 5000). Quando a conexão é 
estabelecida, o Active Track enviará todos os eventos armazenados na memória na 
ordem FIFO com as prioridades definidas no Monitoramento.

Nota: 
A chamada de voz de saída, dependendo do curso, é indicada da seguinte forma:
a) Quando um número é discado e o destinatário rejeita a chamada - gere

alguns eventos "OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN" e
"OUTGOING_VOICE_CALL_END" com o mesmo tempo ou tempo
semelhante e a resposta do modem é adicionada ao histórico de eventos.

b) Quando a conexão não pode ser alcançada devido a problemas de rede - como no
a) ponto.

c) Quando a chamada é bem sucedida - o evento
"OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN" é gerado quando o destinatário atende
a chamada e o evento "OUTGOING_VOICE_CALL_END" quando a conexão
é encerrada. Além disso, se o destinatário terminar, a resposta do modem
de chamada é adicionada ao histórico de eventos.

d) Quando o usuário terminar a chamada antes de ser apanhado pelo
destinatário, gere alguns eventos "OUTGOING_VOICE_CALL_BEGIN" e
"OUTGOING_VOICE_CALL_END" sem uma entrada no histórico de eventos
com a resposta do modem.
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14 Informações sobre baterias

Carregamento e descarga da bateria

O dispositivo é alimentado por bateria recarregável de polímero de lítio.

Nota:
A bateria nova não está totalmente carregada e requer o carregamento. A eficiência 
total é alcançada após 2 ou 3 cargas e descargas!

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas 
eventualmente precisará de substituição. Se o tempo de trabalho se torna visivelmente 
mais curto do que o habitual, a bateria deve ser substituída por uma nova.

Use apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Usar um tipo 
diferente de bateria do que o recomendado pelo fabricante é uma ameaça para a saúde 
e a segurança.

Siga os mesmos conselhos que os carregadores de bateria. Se o carregador não 
estiver em uso, conecte-o. Por razões de segurança, não carregar mais do que durante 
7 dias. Se a bateria cheia não estiver em uso, ele irá descarregar com o tempo.

Temperaturas extremas têm impacto adverso no carregamento. Deixar as 
baterias em locais quentes ou frios (isto é, no veículo no verão ou no inverno) 
diminuirá a vida útil e diminuirá a capacidade. Tente manter a bateria entre 15 ° C e 
25 ° C. O dispositivo com bateria excessivamente quente ou fria pode não funcionar 
por algum tempo, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. Nas 
temperaturas sub-zero, a eficiência da bateria é especialmente baixa. Nunca descarte 
a bateria no fogo!

A bateria deve ser usada somente de acordo com a finalidade especificada. 
Nunca use bateria ou carregador ineficiente. Evite curto-circuito das polaridades da 
bateria, mesmo que tenha sistema de proteção contra curto-circuito.

As baterias usadas devem ser recicladas ou descartadas de acordo com as 
normas locais. Não jogue pilhas em recipientes de poeira públicos ou 
domésticos.
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15 Operação e manutenção

O dispositivo é um produto de alta tecnologia e requer um manuseio adequado. Seguir as 
instruções abaixo manteria a garantia válida e assegurará a operação adequada por anos.

 Mantenha o dispositivo, suas partes e acessórios fora do alcance das crianças.
 Não exponha o dispositivo a sujeira excessiva, pó ou contato de água.
 Não mantenha o aparelho exposto a altas temperaturas, o que reduz o tempo de

vida das baterias e dos módulos eletrônicos.
 Não armazene o dispositivo em temperaturas inferiores à temperatura mínima de

trabalho devido à duração da bateria.
 Não abra o dispositivo. A interferência não profissional pode causar danos.
 Não jogue, deixe cair ou acerte o dispositivo sem motivo. A manipulação incorreta

pode causar danos às peças eletrônicas.
 Não use solventes ou detergentes fortes químicos para limpar.
 Não pinte ou envernize o dispositivo, pois pode quebrar os botões ou os

conectores de controle.

As instruções acima dizem respeito ao dispositivo, sua bateria, carregador e outros 
acessórios. Em caso de mau funcionamento de qualquer elemento, entre em contato 
com o seu serviço para obter ajuda para resolver problemas ou corrigi-lo.

16 Implementação adequada

 Supervisão do trabalho de guardas, cuidadores, etc.
 Supervisão de trabalho de entregadores, ex.: esvaziando caixas de correio
 Registro de presença de representantes / técnicos de serviços em locais

especificados e seu tempo de duração
 Supervisionar o trabalho de patrulheiros a pè ou  em veículos
 Supervisionar motoristas ou carregamentos
 Relatório de ocorrência dos eventos que exigem supervisão
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17 Parâmetros técnicos

50 canais u-blox 6 engine 
SIM

< 2.5 m

< 1 s em média
< 27 s em média

5V/1A

Padronizado Micro USB plug tipo B 
Polímero-Li, 2400 mAh

Polímero-Li, 60 mAh

24 horas

Módulo GSM

u-blox Leon G-100 (850/900/1800/1900 MHz)

Módulo GPS

Canais
A-GPS suporte online/offline

Precisão da posição
TTFF tempo de aquisição inicial quente
TTFF tempo de aquisição inicial frio
Características Elétricas
Carregador
Conector de carga
Bateria principal
Bateria reserva
Tempo de trabalho da bateria (GPS position and test every 60s) 
Características físicas
Dimensões (HxWxT) 121x60x30 mm

Durabilidade da carcaça Carcaça resistente a choques e à água

Peso 175g (dispositivo); 30g (carregador)

Sensor de movimento
3-eixos sensor de movimento (acelerômetro) 
Leitor de RFID (opcional)

Tipo de leitor
Frequência de leitura RFID

Distância de leitura RFID

RFID por proximidade
125kHz

3-4cm (depende do tipo do transmissor)

 -20 °C até +60 °C 
5% até 100% 
5% até 93%

Interfaces & características gerais
Alto falante interno e microfone
4 Butões para fácil operação
Temparatura ambiente de operação:
Umidade ambiente de funcionamento externo do carregador 
Umidade ambiente de funcionamente interno do carregador
Transmissão de dados via GPRS (TCP, IP), SMS to OSM.2007 
Chamada de voz

Chamada silenciosa
Administração remota e atualização de firmware
Configurações

1000

Local: PC através de link RS232(LX cabo e programador AGP3 
necessários)
Remota: via GPRS, SMS, CSD

Tamanho do buffer para eventos de alarme
Quantidade de eventos do sitema armazenados no histórico 2000
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18 Registro de mudanças

Data / Versão 
2016-01-04 / 1.9

2015-10-20 / 1.8

2015-03-02 / 1.7
2014-08-14 / 1.6

Alterações
Descrição adicional de novas opções: "Desligue os LEDs 
quando o dispositivo estiver conectado ao carregador" e "Gerar 
sinal sonoro no servidor perdido"

Modificou a descrição do comando KILL; adicione o comando 
RESET; adicionou informações sobre bateria de backup
Adicionado link de mapas do Google e umidade de trabalho 
Otimização de rota adicionada
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