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Disponível para todos os 
sistemas operacionais de 
celulares.



Para captura da 

localização do dispositivo 

Appego GPS, utilizamos o 

grupo de satélites GPS e 

GLONASS. Para captura 

são necessários no 

mínimo quatro satélites.

O serviço de telefonia 

móvel também está 

presente para captura 

da localização (LBS) 

caso não seja possível a 

conexão com os 

satélites. Também 

assistir as conexões 

com satélites (AGPS).

Todos os comandos 

presentes no APP Me 

Appego são 

transmitidos através 

de conexão de 

internet (GPRS) e 

SMS (GSM).





Servidores 

APPEGO

Rede de 

Telefonia Móvel

Appego GPS

Rede de 

Satélites



Editando o perfil 
de seu dispositivo





Sempre que o cabeçalho 

ao lado em vermelho 

aparecer, navegue de 

acordo co os botões 

acima descritos: 

USUÁRIO

DISPOSITIVO 

01

DISPOSITIVO 

02

DISPOSITIVO 

03

PERFIS

PERFIS

PERFIS



Volte para a 

tela anterior.

Siga para a 

próxima tela.

Execute ou altere 

algum cadastro ou 

configuração. 

Feche ou cancele 

algum cadastro ou 

configuração. 

Sempre que o cabeçalho 

ao lado em vermelho 

aparecer, navegue de 

acordo com os botões 

acima descritos: 



Volte para a 

tela anterior.

Siga para a 

próxima tela.

Execute ou altere 

algum cadastro ou 

configuração. 

Feche ou cancele 

algum cadastro ou 

configuração. 

Sempre que o cabeçalho 

ao lado em vermelho 

aparecer, navegue de 

acordo com os botões 

acima descritos: 
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Cadastro de um 

usuário

Editando o perfil 
de seu dispositivo

Preencha todos os campos do formulário de usuário. Insira 

sua foto para ter um perfil mais personalizado.

Após correto preenchimento, uma mensagem de 

confirmação aparecerá. Usuário criado e disponível.

A única regra existente 

para a senha é que 

tenha no mínimo 8 

caracteres.

Caso o CPF ou e-mail já 

existam no sistema, 

não será possível criar 

um novo usuário.

Informe corretamente 

seu telefone para que 

possa receber alertas 

por SMS.

Toque para 

interagir
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Tela de login

Editando o perfil 
de seu dispositivo

Informe o seu e-mail de 

cadastro e senha e 

pressione “Entrar”.

Caso tenha esquecido sua senha, 

será necessário que informe o e-

mail para envio, que deverá ser o 

mesmo cadastrado.

Por motivo de segurança, não 

informamos se o e-mail informado 

está correto. Caso esteja sua 

senha será enviada, caso 

contrário será necessário entrar 

em contato com o nosso suporte.

Toque para 

interagir
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Mapa e tela principal

Editando o perfil 
de seu dispositivo

Pressione “Ativar 

dispositivos APPEGO”.

Essa tela estará visível somente na 

primeira vez que utilizar o 

aplicativo após o download ou 

enquanto não cadastrar ou se 

appegar a outro usuário.

A opção “Me APPEGAR” ainda não 

está disponível.

Toque para 

interagir



ATIVAÇÃO
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O seu dispositivo já foi 

identificado e agora é 

necessário montar o perfil 

de uso. Escolha entre as 

opções Pet (animais de 

estimação), Pessoas ou 

Objetos.

De um toque na 

opção que deseja 

monitorar



De um toque na opção 

que deseja monitorar

Após escolha do tipo de perfil, 

informe com mais detalhes o 

que deseja monitorar.

Seleção de perfil

Editando o perfil 
de seu dispositivo



ATIVAÇÃO
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Após escolha do tipo de 

perfil, informe com mais 

detalhes o que deseja 

monitorar.

Clique no círculo 

se desejar inserir a 

sua foto 

personalizada.



ATIVAÇÃO
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Após escolha do tipo de 

perfil, informe com mais 

detalhes o que deseja 

monitorar.



MEDALHA PIN
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O kit de monitoramento 

contém uma medalha 

também chamada de 

Medalha Pin para uso caso 

queira se precaver que seu 

dispositivo GPS possa não 

estar ligado no momento 

que necessitar (perda). 

Caso seja localizado por 

outra pessoa, seu número 

único poderá ser informado 

para contatá-lo.



MEDALHA PIN
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Informe o número PIN 

localizado na parte inferior 

de sua medalha.



MEDALHA PIN
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Confirme quais 

informações do seu 

cadastro você deseja 

tornar público.



MEDALHA PIN
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Selecione uma opção 

contendo o texto que 

melhor se encaixe em sua 

possível situação de perda 

ou personalize uma.



MEDALHA PIN
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Essas serão as 

informações que se 

tornarão púbico caso 

alguém identifique sua 

Medalha Pin.
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Após ativação do 

dispositivo Appego GPS e 

criação do perfil vinculado 

a ele você já estará apto a 

monitorá-lo.

Lembre-se que a solução 

monitoramento á baseada 

em serviço de telefonia 

celular e seus comandos 

não são executados 

imediatamente ao 

pressioná-lo.  

Clique na foto do 

perfil para 

visualizar seu 

status.

MAPA E TELA 

PRINCIPAL
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Agora você pode ver 

detalhes de seu dispositivo 

e o status da sua conexão.

Arraste a foto para 

baixo se desejar 

voltar a lista de 

dispositivos ativos.

MAPA E TELA 

PRINCIPAL
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Agora você pode ver 

detalhes de seu dispositivo 

e o status da sua conexão.

Acesse o menu do seu 

dispositivo Appego GPS.

Bloqueie e desbloqueie o 

botão On/Off  do seu 

aparelho.
MAPA E TELA 

PRINCIPAL
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Agora você pode ver 

detalhes de seu dispositivo 

e o status da sua conexão.

Centralize o seu mapa.

Explore as 4 versões de 

mapa.

MAPA E TELA 

PRINCIPAL
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Agora você pode ver 

detalhes de seu dispositivo 

e o status da sua conexão.

Movimente o mapa 

para qualquer lado.

Também pode se 

dar zoom 

MAPA E TELA 

PRINCIPAL
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Agora você pode ver 

detalhes de seu dispositivo 

e o status da sua conexão.

Função de Rastreamento 

em Tempo Real

Cerca rápida

MAPA E TELA 

PRINCIPAL

Função Estacionamento


