


INTRODUÇÃO
Seja bem vindo a SKYSAT Rastreadores, sua tranquilidade, este é 
o nosso negócio Como cliente da SKYSAT Rastreadores você irá 
se beneficiar de nossa vasta experiência em tecnologia de rastreio 
de veículos via satélite.  
Experiência esta que nos concede grande reputação e confiabili-
dade no mercado.
Por favor, leia atentamente este manual para que você possa des-
frutar de todas as vantagens de nossos serviços. 
Este manual lhe dará instruções sobre operação do sistema via 
web através do nosso software SKYWEB e também sobre como se 
portar em momentos de risco como assaltos e furtos. Além disso, 
este manual contém diversas sugestões que ajudar você a man-
ter a nossa conexão com seu rastreador na melhor das condições 
possíveis.
Nós da SKYSAT Rastreadores buscamos continuamente aperfei-
çoar nossos produtos e serviços. Portanto, mesmo que este manu-
al contenha as informações mais atuais na época de sua impres-
são, pode haver pequenas  diferenças entre esta versão e o nosso 
sistema atual.  Por isso, disponibilizamos a versão constantemente 
atualizada deste manual em nosso site para download neste link.



EQUIPAMENTOS

ST240
Ideal para motocicletas
Eficiente e funcional: o ST240 é blindado e pode 
ser instalado na parte externa do veículo. É o menor 
módulo do mercado e com baixo consumo de bateria. 
Por estes motivos ele é ideal para motos. Além disso, 
o dispositivo é à prova d’água, com certificação IP67, 
e possui um sistema detector de jammer (aparelho 
para intervenções eletromagnéticas).

ST215W
Ideal para automóveis, caminhões e 
embarcações
O ST215W é à prova d’água e representa a solução 
em rastreamento desenvolvido para veículos ou em-
barcações que pode ser instalado em áreas externas 
dos veículos. Por ser completo, funcional e ter uma 
ótima relação custo x benefício, o dispositivo é uma 
opção muito rentável e conta com toda a qualidade 
da tecnologia Suntech.

RST-VT
O Rastreador RST tem a funcionalidade de localização do veículo 
via módulo de GPS (Sistema de Posicionamento Global) e trans-
missão de dados via modem GPRS.
Os dados de posições são sempre acompanhados com os status 
das entradas e das saídas do aparelho, e também os níveis de 
tensão de bateria interna e externa.



CENTRAL DE MONITORAMENTO
A Central de Monitoramento trabalha em 24 horas x 7 dias por semana 365 dias por ano, proporcionando atendimento 
para dúvidas,  localização, suporte técnico, pânico e suspeitas de sinistro. Os números para contato são:

 Roubo/Furto: 0800-770-7172 (Cobertura nacional)
 SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (11) 5667-6101

PROTOCOLO PRÓ-ATIVO
A SKYSAT RASTREADORES, para garantir o nível de excelência na prestação de serviços ao cliente, executa perma-
nentemente um protocolo interno de segurança. 
Este protocolo se compõe de: 
• Atividades de monitoramento preventivo, para detecção de falhas de comunicação da operadora GSM e corresponden-
te execução de emergência corretiva.
• Contatos telefônicos com o cliente, para instruções e esclarecimento de dúvidas ou eventuais atualizações cadastrais.

ITENS DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO
O adequado funcionamento do produto depende de boas condições da parte elétrica do veículo, manter uma boa ma-
nutenção é de responsabilidade do proprietário do veículo. Com a finalidade de evitar transtornos futuros, é necessário 
informar que são obrigações do usuário para garantir o correto funcionamento do sistema:
•  Manter atualizadas as informações cadastrais junto a SKYSAT;
• Realizar testes periódicos no sistema instalado, através da internet ou através de teste realizado junto a Central de 
Monitoramento, principalmente quando veiculo retornar de  manutenção;
• Entrar em contato com a Central de Monitoramento sempre que pretender realizar teste no botão de pânico (Quando 
houver este acessório instalado) para evitar transtornos, como por exemplo, acionamento das autoridades sem neces-
sidade;
• Informar a SKYSAT eventual transferência de direitos e obrigações do veículo;
• Pagar pontualmente as mensalidades.

MONITORAMENTO VIA WEB (FindCarWeb)
Trata-se de um sistema desenvolvido para possibilitar a visualização do veículo em qualquer computador usando a inter-
net. Ao realizar a instalação do equipamento, o cliente deverá entrar em contato com a nossa Central de Monitoramento 
através do numero (11) 5667-6101 para realizar a ativação do seu acesso. O acesso ao sistema pode ser feito ilimitadas 
vezes, 24 horas/dia. Para acessar a posição do veículo você deverá seguir os seguintes passos:



MANUAL PARA PRIMEIRO ACESSO

Acesse o site : www.skysatrastreadores.com.br
Clique em Área de rastreamento

Tela de Login (Entre com seu login e senha)

Figura 1



Tela de Monitoramento e Mapa

Após o primeiro acesso altere sua senha

Após alterar a senha, 
clique em atualizar

Figura 2



Após trocar a senha para voltar à tela de mapa e monitoramento é só clicar em home ao lado superior direito.
Na home, ao lado direito da tela você terá a placa e a data de atualização do seu veículo, ao clicar neste 
ícone:  o  seu veículo irá aparecer automaticamente no mapa com todas as informações como endereço 
do local, data de atualização e velocidade do veículo.
No mapa ao lado vai aparecer o trajeto que o veiculo fez no período escolhido pelo cliente. 

Figura 3

Ao clicar nos pontos que aparecem no mapa acima, é possível visualizar todas as informações do veículo naquele 
determinado ponto como mostra imagem abaixo, (figura 4):



Figura 4

TEMOS OPçõES DE CERCAS CONFORME IMAgEM ABAIxO:

Cerca Eletrônica
A cerca eletrônica é usada para controlar se um veículo está sendo usado dentro de uma área 
delimitada, como por exemplo: técnicos de campo, força de vendas, veículos de familiares, super-
visores, entregadores, etc.
Para cada cerca é possível criar uma regra, se o veiculo se posicionar dentro da cerca criada o 
sistema lhe enviará um e-mail informando o horário e o endereço em que o veiculo está. Se a 
cerca for criada para o veiculo não se posicionar fora dela, a regra vai ser criada ao contrário, se o 
veiculo se posicionar fora da cerca o e-mail será enviado.

Ponto
Usado como ponto de referência no 
mapa, pode ser usado para mostrar 
qual carro está mais próximo de 
cada cliente.

Linha
Usada na regra de fronteira, quando 
posicionada a 200km da fronteira é 
eficiente para alertas de veículos le-
vados a países ou cidades vizinhas.

Polígono
Para indicar se um veículo ou uma 
frota está dentro ou fora, combina-
dos com o excesso de velocidade 
ou qualquer evento, uma cerca 
pode ser do tamanho de um bairro, 
cidade ou país.



 Para acessar o portal no celular basta acessar o site normalmente, ir à opção, 
ÁREA DE RASTREAMENTO e quando acessar, na aba ADMINISTRAÇÃO escolha 
a opção VERSÃO COMPLETA.
IMPORTANTE: PARA TER UMA MELHOR VISUALIZAçÃO, FAVOR UTILIZAR A 
PLATAFORMA ANDROID ou BAIxAR O gOOgLE CHROME PARA IPHONE.

Em caso de dúvidas entre em contato com a nossa central de Segunda a Sexta das 09h00min às 18h00min.

EM CASO DE MANUTENÇÃO TROCA DE BATERIA OU QUALQUER ALTERAÇÃO EM TERMOS 
CADASTRAIS, FAVOR ENTRAR EM  CONTATO COM A NOSSA CENTRAL PARA INFORMAR, POIS O 
EQUIPAMENTO ESTÁ CONFIGURADO PARA GERAR ALERTAS PARA CENTRAL EM CASO DE SUS-
PEITA DE ALTERAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA

??
??

?

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Somente técnicos treinados e devidamente certificados deverão instalar o equipamento SSR 2101. O reparo do produto 
somente pode ser realizado pela SKYSAT.
Para maiores informações e orientações sobre resolução de problemas e assistência técnica, entre em contato com nossa 
Central de Monitoramento, através do numero (11) 5667-6101.
A instalação ou manipulação do equipamento SSR 2101 por qualquer pessoa não pertencente à rede credenciada SKYSAT, 
causará a perda imediata da garantia e comprometerá sua eficácia/utilidade sobre a qual não haverá qualquer responsabi-
lidade da SKYSAT.

gARANTIA
A SKYSAT garante por um período adicional de 09 meses além do prazo de 3 meses previsto legalmente no código de 
defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, que o produto adquirido encontra-se livre de falhas de material ou manufatura.
Problemas nos demais itens de instalação terão cobertura de 60 dias, por se tratarem de componentes que poderão sofrer 
desgastes e dependem da boa manutenção do veiculo.

CONTRATO
Este manual é parte integrante do contrato de prestação de serviços, nas quais descrimina como utilizar os serviços, as 
funcionalidades entre outros:



COMUNICAçÃO DE FURTO OU ROUBO
1-A comunicação do furto ou roubo só deverá ser feita, em caso de pessoa física, pelo proprietário ou por pessoa respon-
sável por ele indicado, este discriminado aqui como BENEFICIÁRIO.
2- A central de atendimento, 0800-770-7172, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana em casos de furto ou roubo, 
em qualquer outro tipo de solicitação o atendimento e das 09:00 as 18:00 horas de segunda  a sexta (exceto feriados) no 
telefone (11) 5667-6101.
3- Em caso de furto ou roubo deve-se seguir alguns procedimentos:

A-Comunicar o mais breve possível a Central de Atendimento sobre o ocorrido, informando o local, horário e demais 
informações que identificar como importantes.
B-Após a comunicação a Central, fazer a comunicação as autoridades competentes e fazer o boletim de ocorrência 
(B.O.)
C-Aguardar em um local seguro ou base das autoridades competentes mais próximos do local que se encontra. 
D-Aguardar o contato da Central de Atendimento sobre as informações do ocorrido*.
E-O acionamento como ALARME FALSO, tanto em caso de furtou ou roubo, será considerada fraude, será cobrada 
uma multa no valor de R$ 600,00, referente as despesas incorridas na operação de rastreamento e demais prejuízos 
e também de ordem moral, sendo possível, inclusive, a critério da empresa SKYSAT, a recisão do presente contrato. 

*Importante não ligar para obter informação pois isto atrapalha o bom desenvolvimento das operações, salvo em caso de 
novas informações.

SERVIÇOS
1-A instalação feita na adesão do sistema e gratuita, desde que realizada do dia e hora agendada com o CLIENTE, em 
caso de reagendamento será cobrada uma taxa de mão de obra e deslocamento técnico, taxa esta que cobrada conforme 
tabela vigente na época da solicitação.
2- A instalação /revisão ou desinstalação deve ser acompanhada apenas pelo CLIENTE ou BENEFICIÁRIO por ele indicada. 
3- O CLIENTE precisa acessar o sistema através de login e senha periodicamente para acompanhar o pleno funcionamento 
do mesmo, caso o mesmo não esteja o CLIENTE pode solicitar um agendamento para uma revisão, esta revisão será feito 
com o departamento de suporte técnico o qual pode levar até 72 horas para ser executada.
4-Retirada de equipamento para instalação em outro será cobrado a importância de R$ 150,00.

CANCELAMENTO
1-A solicitação do cancelamento feita pelo CLIENTE, sendo ela imotivada, terá como multa estabelecida o valor de 
R$ 250,00 referente à desinstalação, deslocamento técnico e desativação do sistema, multa contratual referente 
aos meses restantes do tempo de contrato restante ao que contratou, multa esta no valor de 30%(por cento) das 
mensalidades a vencer ao termino do contrato.



DICAS DE SEgURANçA
Segue algumas dicas de segurança para prevenção do veiculo e condutor.
Quanto ao manuseio e instalação do equipamento:
• O equipamento SSR 2101 jamais deve ser retirado ou manuseado por pessoas não 
habilitadas.
• No momento da instalação nossos técnicos realizam um check-list de verificação do 
veículo, antes e após instalação, o qual deve ser corretamente preenchido e assinado 
pelo técnico e proprietário do veículo.
• Sempre que estacionar o veículo, certifique-se de que o lugar é seguro.

Segurança pessoal e no trânsito

• Não coloque no seu carro adesivo que possam identificar facilmente onde você mora e locais que frequenta como acade-
mia, faculdade, etc.;
• Mantenha sempre vidros e portas fechados.
• Se o pneu furar à noite, ou em locais pouco movimentados, não pare. Permaneça dirigindo até um posto policial ou local 
movimentado. O estrago em seu carro tem preço, sua segurança não;
• Por mais frio que isto possa parecer, não pare para ajudar alguém à noite ou em locais pouco movimentados;
• Sempre que possível telefone para a polícia (190) e dê as orientações sobre o local onde está uma pessoa que possa 
estar precisando de auxílio;
• Se você achar que está sendo seguido por outro veículo não altere sua forma de dirigir, procure a polícia ou vá para locais 
bastante movimentados;
• Quando o sinal estiver vermelho, procure manter seu carro na pista central ou à direita da rua. Geralmente os ladrões 
atacam pelo lado esquerdo, o do motorista. Reduza a velocidade, tentando chegar ao cruzamento quando o sinal estiver 
abrindo;
• Se tiver que parar, mantenha sempre a primeira marcha engatada;
• Fique atento a tudo em seu redor. Não se distraia. A surpresa é a grande arma do delinquente;
• Mantenha sempre uma distância segura do carro da frente (a distância é segura quando você enxerga o pneu traseiro do 
carro da frente);
• Quando suspeitar de alguma coisa procure ficar “colado” na lateral do carro à sua esquerda, desta forma não deixando 
espaço para abordagem;
• Evite fazer compras no sinal. Mesmo que o vendedor não seja ladrão, você se distrai, abre seu vidro e se expõe;
• Antes de estacionar (ou quando retornar ao local estacionado) sempre olhe ao redor, veja se existe alguém ou situação 
suspeita;



• Se desconfiar de alguma coisa, passe direto pelo seu carro e reavalie a situação. Em dúvida, chame a polícia (190);
• Nunca deixe nenhum objeto dentro do carro, coloque tudo no porta-malas;
• Tire sempre a chave da ignição quando for parar o carro, mesmo que seja por alguns instantes;
• Nunca fique dentro do carro estacionado. Você se transforma na vítima perfeita;
• Se você estaciona sempre nas mesmas imediações e teve a tampa do tanque de combustível roubada, troque todas as 
chaves do seu carro. Roubam a tampa para fazer cópias das chaves;
• Se ao retornar ao carro você observar “defeito” que impede o motor de funcionar, chame imediatamente o socorro de sua 
confiança. Alguém pode ter “criado” o defeito para “ajudar” você. Dependendo da situação ao seu redor (pessoas suspeitas, 
pouco movimento, noite, etc), não fique próximo ao seu carro;
Em caso de assalto:

• NÃO REAJA!
• NÃO TENTE FUgIR!
• NÃO gRITE!

• Procure controlar seu nervosismo. Fale devagar, mas obedeça rapidamente ao que está sendo solicitado.
• Não faça movimentos bruscos, mantenha as duas mãos no volante. Se você precisar tirar as mãos do volante comunique 
que vai fazer isto e por quê. Por exemplo: Vou soltar o cinto de segurança.
• O fator “surpresa” está sempre a favor do bandido, que quase nunca está sozinho e não tem nada a perder. Esteja sempre 
atento!
Transforme estas informações em rotina: carro trancado, vidros levantados, atenção constante, saber parar no sinal, saber 
estacionar e saber preservar a vida não reagindo em caso de assalto.


