
GUIA DO USUÁRIO GMS: 
MAIS DO QUE UMA SOLUÇÃO, UMA REVOLUÇÃO OTR CELLULAR SENSOR



BEM-VINDO 
AO GMS

Você tem em mãos o que há de mais moderno em sistema
de monitoramento digital com a mais alta tecnologia
telemática para equipamentos fora de estrada. 



INTRO Seu device
Com um design moderno, de fácil
instalação e sem a necessidade de
modificações na estrutura do seu
equipamento, você terá acesso remoto
a informações de:

1. Horas operacionais 
2. Consumo estimado de combustível*
3. Emissão estimada de CO²

Tudo isso na palma da sua mão.

* Caso tenha integração com API



ATIVANDO O SEU
CELLULAR SENSOR

Ligando
Aperte e segure o botão
por 10 segundos para
ligar o dispositivo.

Um sinal sonoro será
emitido, seguido por
uma luz piscante no
tom verde ou laranja.

LUZ INDICADORA (ativado)

BOTÃO LIGA/DESLIGA



Fixando 
o seu
Cellular Sensor

Para que o dispositivo funcione corretamente, é
importante seguir o guia de fixação do sensor.

Basta clicar no link abaixo:

Sensor Placement Guide

https://bit.ly/3vrsohx

https://assets.website-files.com/5e32badc3ab26bd5f7a2dcda/5eea3e08b4f55257be96555e_Sensor_Placement_Guide_Digital.pdf
https://bit.ly/3vrsohx


Registrando
seu device
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Você já deve ter sido
contatado por um de
nossos consultores,
solicitando um e-mail
para cadastro de seu
usuário.

fig. 1

fig. 2

Cadastro
realizado
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Após o cadastro, 
você receberá uma
mensagem no email
fornecido para o
cadastro de sua
senha. (fig. 1)

Acesse sua
plataforma
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Após o cadastro você
estará apto a efetuar o
login (fig.2) e iniciar o
uso da plataforma
acessando o link:
www.machinemax. com/login



SETUP
Info
Você deverá preencher os campos
indicados com as informações de
seu equipamento.
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Reconhecendo
seu dashboard
Logado e devidamente
registrado, você poderá
fazer a leitura de dados do
seu equipamento no
dashboard da plataforma.
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OBRIGADO
Esperamos que tenha uma
grande experiência com o seu
novo GMS. Os dados de sua
máquina ajudarão não só em
suas tomadas de decisão, como
antecipar boa parte delas.

Ressaltamos que todos os
dados gerados por seu
aparelho nunca serão
compartilhados para terceiros.

gms@gripmastertires.com
www.gripmatertires.com/gms

Em caso de dúvidas, escreva para nós.




