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Osobisty lokalizator GPS

instrukcja obsługi



spis treści

Ambicją firmy Rikaline jest dostarczenie użytkownikom urządzenia 
uniwersalnego, wyposażonego w najnowszą technologię. Realizacją tych 
ambicji jest urządzenie Guardian PRO – lokalizator, który doskonale nadaje 
daje się do zastosowań zarówno biznesowych, jak i codziennych. 
Począwszy od monitorowania paczek, kurierów, przez dzieci i zwierzęta, 
skończywszy na... właściwie, to zastosowania są nieograniczone. 
        Jarek Nawigator
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Guardian PRO
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GpsGuardian PRO to kompletne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o tych, 
którzy dbają o bezpieczeństwo swoich bliskich, chcą kontrolować pozycję swoich 

pojazdów, monitorują swoje zwierzęta lub wartościowe przesyłki. Nadajnik 
wyposażony jest w szereg nowoczesnych technologii. Rozpoczynając od 

zaawansowanego modułu GPS, przez funkcję telefonu komórkowego, 
akcelerometr, kończąc na inteligentnym algorytmie zarządzania danymi. Wszystko 

to zostało zamknięte w niewielkiej i eleganckiej obudowie spełniającej normy 
odporności IP67.

GPS Guardian PRO

w zestawie

Bateria

Ładowarka USB

Przewód USB

Smycz

Śrubokręt
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Rozszerz możliwości
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Dodatkowe akcesoria są dedykowane dla użytowników, którzy wymagają bardzo 
długiego czasu pracy na baterii oraz ochrony przed najtrudniejszymi warunkami 
atmosferycznymi. Rozszerz lokalizator GPS Guardian o dodatkowe akcesoria i 

korzystaj z niego jeszcze bardziej komfortowo.

Akumulator 13 800 mAH
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Obudowa hermetyczna

Wodoszczelność IP67

Mocna konstrukcja

Dwustopniowe zatrzaski

Wymiary 13,80cm x 10,30 cm x 5,40 cm

Opcjonalnie - silne magnesy neodymowe +80zł
koszt 169 zł brutto

koszt 599 zł brutto

Wydłużenie czasu pracy nawet do 14 dni

Najwyższej jakości ogniewa

Gwarancja 6-mcy

Zachowanie 100% pojemności przez                  
ok. 400-cykli ładowania



pierwsze użycie
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Przed pierwszym użyciem należy odkręcić tylną klapkę GPS Guardiana PRO 
i wyjąć plastik blokujący baterię przed wyczerpaniem. Wykorzystaj do tego 
dołączony do zestawu śrubokręt.

Urządzenie zostało skonfigurowane do poprawnego działania.

Zmiana konfiguracji nie jest zalecana.

Bateria znajdująca się w urządzeniu jest już wstępnie sformatowana - jednak 
w celu wydłużenia jej żytownośći należy przed pierwszym użyciem ładować 
ją przez co najmniej 8 godzin. Urządzenie ładujemy poprzez połączenie go 
z ładowarką dołączonym do zestawu kablem. Urządzenie włączy się zaraz 
po podłączeniu zasilania, aby przyspieszyć proces ładowania należy 
wyłączyć urządzenie przytrzymując przycisk włączenia, aż podwójnego 
sygnału dźwiękowego.
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podstawowa obsługa
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Urządzenie włącza się poprzez przytrzymanie przycisku ON/OFF.

W dowolnym momencie naciśnij krótko dowolny przycisk, aby sprawdzić czy 
urządzenie jest włączone. Po kliknięciu na moment zapalą się wszystkie 
diody, a urządzenie wyda dźwięk..

Urządzenie wyłącza się poprzez długie przytrzymanie przycisku ON/OFF. 
Guardian PRO potwierdzi wyłączenie poprzez wydanie podwójnego 
sygnału dźwiękowego.

W obecnej konfiguracji pozostałe przyciski nie pełnią żadnej funkcji.

Przed wpięciem przewodu USB odegnij dokładnie klapkę i upewnij się że 
kabel jest włożony do końca.

5. głośnik

1. wskaźnik LED GPS

2. przycisk ON/OFF

3. port miniUSB

4. przycisk SOS

6. wskaźnik LED GSM

7. głośność + / GPRS

8. głośność - / GPS log

9. odbierz / odłóż słuchawkę

10. mikrofon
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opis diod LED
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wskaźnik LED GSMwskaźnik LED GPS

nadajnik aktywny
miganie co 3 sekundy

ładowanie
dioda włączona

uśpienie
miganie co 6 sekund

niski poziom baterii
miganie co 0,5 sekundy

nadajnik wyłączony
dioda wyłączona

poprawny sygnał
 GPS i GPS

dioda wyłączona

ładowanie, stan baterii 
powyżej 90%

dioda włączona

brak sygnału GSM
dwukrotne miganie 

co 3 sekundy

brak sygnału GPS
jednokrotne miganie

 co 3 sekundy

brak sygnału GPS i GPS
trzykrotne miganie 

co 3 sekundy
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Po każdym uruchomieniu urządzenia niebieska dioda
wskaże aktualny status poziomu baterii.

Poniżej znajduje się informacja sposobu interpretacji wskazań LED.

Poziom baterii 0 - 25% - jednokrotne miganie co 0,2 sekundy

Poziom baterii 25 - 50% - dwukrotne miganie co 0,2 sekundy

Poziom baterii 50 - 75% - trzykrotne miganie co 0,2 sekundy

Poziom baterii 75 - 100% - czterokrotne miganie co 0,2 sekundy
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Wymagania
System operacyjny Windows XP SP3 bądź nowszy.

.NET Framework 4.0 (zostanie ściągnięty automatycznie podczas instalacji)

Aplikacja Rikaline GpsGuardian Pro

Do poprawnego odczytu danych z urządzenia
konieczne jest zainstalowanie aplikacji

Rikaline GPS Guardian PRO

odczyt danych

GpsGuardian PRO to nadajnik GPS, który umożliwia pracę w trybie on-line oraz 
trybie o�-line. Każdy z nich cechuje się inną kulturą pracy, oraz wymaga 

odmiennego sposobu odczytu danych.

odczyt danych online

Przejść na stronę http://www.gpsguardian.pl/rejestracja-urzadzenia/                           
i wypełnić formularz. Następnie kierować się zgodnie z instrukcjami                         
w e-mailu potwierdzającym.

Kolejnym krokiem jest zalogowanie poprzez otrzymany login i hasło na 
platformie http://moj.gpsguardian.pl

Odczyt danych z urządzenia poprzez platformę GPS Guardian, wymaga 
przeprowadzania tylko dwóch czynności: rejestracji urządzenia oraz zalogowania 
się w aplikacji. Pierwszą z nich wykonuje się tylko raz po zakupie urządzenia. Aby 

poprawnie przeprowadzić cały proces, należy:

odczyt danych o�ine
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instalacja oprogramowania
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W zakładce Aplikacja naciśnij przycisk Zainstaluj. Zapisz plik setup.exe                    
w łatwo dostępnym miejscu i rozpocznij proces instalacji. Jeżeli korzystasz                 
z systemu Windows 8 na końcu instrukcji znajdziesz informację jak 
poprawnie zainstalować oprogramowanie. 

Na początku instalacji program poprosi o zainstalowanie .NET Framework 
4.0 jeżeli nie został automatycznie znaleziony. Po poprawnej instalacji .NET 
Framework 4.0 konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. 
Instalacja powinna zostać wznowiona automatycznie po restarcie.  Kiedy 
pojawi się poniższa informacja należy nacisnąć przycisk Zainstaluj. Jeżeli 
wszystkie kroki zostały wykonane  poprawnie program jest gotowy do 
użycia. 

W celu instalacji oprogramowania należy przejść na stronę

http://app.rikaline.pl/aplikacja.html

Kiedy pojawi się informacja 
należy nacisnąć zainstaluj.

odczyt danych o�-line
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W zakładce Aplikacja naciśnij przycisk Zainstaluj. Zapisz plik setup.exe                    
w łatwo dostępnym miejscu i rozpocznij proces instalacji. Jeżeli korzystasz                 
z systemu Windows 8 na końcu instrukcji znajdziesz informację jak 
poprawnie zainstalować oprogramowanie. 

Na początku instalacji program poprosi o zainstalowanie .NET Framework 
4.0 jeżeli nie został automatycznie znaleziony. Po poprawnej instalacji .NET 
Framework 4.0 konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera. 
Instalacja powinna zostać wznowiona automatycznie po restarcie.  Kiedy 
pojawi się poniższa informacja należy nacisnąć przycisk Zainstaluj. Jeżeli 
wszystkie kroki zostały wykonane  poprawnie program jest gotowy do 
użycia. 

Aplikacje należy uruchomić skrótem na pulpicie
lub poprzez wpisane w wyszukiwarkę „GPS Guardian PRO”

W żadnym wypadku, nie należy odłączać urządzenia od komputera,
jeżeli uruchomiony jest program. Przed odłączeniem należy
upewnić się, że urządzenie jest rozłączone z programem.

opis programu
odczyt danych o�-line
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W żadnym wypadku, nie należy odłączać urządzenia od komputera,
jeżeli uruchomiony jest program. Przed odłączeniem należy
upewnić się, że urządzenie jest rozłączone z programem.

Wskaźnik połączenia. Zielony kolor oznacza, że program jest połączony                                
z urządzeniem, czerwony oznacza że program nie jest połączony.

Okienko statusu. W tym miejscu pojawią się wszystkie istotne informacje 
odnośnie zadań wykonywanych przez program.

Po podłączeniu urządzenia kliknij ten przycisk, żeby połączyć program                                  
z urządzeniem. Przed odłączeniem urządzenia pamiętaj, aby rozłączyć je z 
programem! Z prawej strony przycisku znajduje się lista pozwalająca na ręczne 
wybranie portu COM.

Kliknięcie tego przycisku spowoduje rozpoczęcie procesu kopiowania danych                           
z urządzenia. Proces ten może potrwać nawet kilka minut w zależności od ilości 
danych zapisanych na urządzeniu. Po kliknięciu przycisku na dole okna pojawi 
się pasek postępu i licznik wskazujący na czas potrzebny do zakończenia 
procesu kopiowania.

Przycisk służy do przerwania procesu kopiowania. Uwaga! Przerwanie 
kopiowania spowoduje utworzenie niekompletnego pliku NMEA.

Kliknięcie przycisku spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. 
Dane usuwane są bezpowrotnie! Używaj go tylko, jeśli masz pewność, że dane 
zostały już zapisane w pliku NMEA.

Pasek postępu odczytu danych.

Licznik wyznaczający czas pozostały do odczytu wszystkich danych                                
z urządzenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

opis programu
odczyt danych o�-line
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Przy próbie instalacji Windows 8 zablokuje program i wyświetli taki 
komunikat:

Wskaźnik połączenia. Zielony kolor oznacza, że program jest połączony                                
z urządzeniem, czerwony oznacza że program nie jest połączony.

Okienko statusu. W tym miejscu pojawią się wszystkie istotne informacje 
odnośnie zadań wykonywanych przez program.

Po podłączeniu urządzenia kliknij ten przycisk, żeby połączyć program                                  
z urządzeniem. Przed odłączeniem urządzenia pamiętaj, aby rozłączyć je z 
programem! Z prawej strony przycisku znajduje się lista pozwalająca na ręczne 
wybranie portu COM.

Kliknięcie tego przycisku spowoduje rozpoczęcie procesu kopiowania danych                           
z urządzenia. Proces ten może potrwać nawet kilka minut w zależności od ilości 
danych zapisanych na urządzeniu. Po kliknięciu przycisku na dole okna pojawi 
się pasek postępu i licznik wskazujący na czas potrzebny do zakończenia 
procesu kopiowania.

Przycisk służy do przerwania procesu kopiowania. Uwaga! Przerwanie 
kopiowania spowoduje utworzenie niekompletnego pliku NMEA.

Kliknięcie przycisku spowoduje usunięcie wszystkich danych z urządzenia. 
Dane usuwane są bezpowrotnie! Używaj go tylko, jeśli masz pewność, że dane 
zostały już zapisane w pliku NMEA.

Pasek postępu odczytu danych.

Licznik wyznaczający czas pozostały do odczytu wszystkich danych                                
z urządzenia

Wybierz „Więcej informacji”, a następnie „Uruchom mimo to”

Uwaga! 
Podobny komunikat pojawi się przy każdej aktualizacji programu

windows 8 - instalacja
odczyt danych o�-line
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Dotyczy tylko właścicieli kart pre-paid

Konfiguracja zdalna polega na wysyłaniu SMS-ów na nr znajdujący się w urządzeniu. 
Istotna jest wielkość znaków, komendy nigdy nie zawierają znaków białych (np. spacji). 

Komendy zawsze zaczynają się hasłem do urządzenia (1234).

komendy 1/2
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1234,A00

1234,A12,interwał,0

Pozycja na żądanie, otrzymasz SMS zwrotny z następującymi informacjami: data i czas, status 
pozycji, poziom sygnału GSM, prędkość, poziom baterii, link do pozycji.

Przykład: Now, 0602140 6:49, V, 29, 0 Km/h, 46%, http://maps.google.com/map-
s?f=q&hl=en&q=51.028830,17.307505&ie=UTF8&z=16&iwloc=addr&om=1

Częstotliwość aktualizacji pozycji, gdzie: interwał – częstotliwość (w sekundach) wysyłania 
danych na serwer, wartości od 0 do 65535, 0 – wyłącza zbieranie od czasu, wartość 
domyślna 60.

1234,A13,kąt

Zmiana kąta przy jakim aktualizowana jest pozycja, gdzie: kąt – wartość w stopniach co jaki 
kąt aktualizowana jest pozycja, wartości o 0 do 359, 0 – wyłącza zbieranie od kąta, wartość 
domyślna 20.

Guardian PRO      str. 3     
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1234,A14,dystans

1234,A74,uśpienie

Przebyty dystans przy jakim aktualizowana jest pozycja, gdzie: dystans – wartość w metrach 
co jaki aktualizowana jest pozycja, wartości o 0 do 4294967295, 0 – wyłącza zbieranie od 
dystansu, wartość domyślna 500.

Ustawienie trybu uśpienia przy bezruchu, gdzie: uśpienie – tryb uśpienia, 0 – usypianie 
wyłączone, 2 – usypianie włączone, urządzenie wybudza się po wykryciu ruchu jak również 
po zadzwonieniu lub wysłaniu SMSa na urządzenie, wartość domyślna 2.

1234,A71,numer1,numer2,numer3

Ustawienie numerów telefonów do wykonywania połączeń. Gdy ktoś dzwoni z tego nr na 
urządzenie, to urządzenie wydaje dźwięk dzwonka, po naciśnięciu przycisku ze słuchawką 
następuje odebranie połączenia i urządzenie działa jak telefon komórkowy, ponowne 
naciśnięcie tego przycisku rozłącza połączenie. Gdzie: numer1/2/3 – numer telefonu w 
formacie +48123456789, domyślnie brak numerów.

1234,A72,numer1,numer2

Ustawienie numerów do podsłuchów. Gdy ktoś dzwoni z tego numeru na urządzenie, to nie 
wydaje ono żadnych dźwięków i odbiera połączenie automatycznie. Gdzie:
numer1/2 – numer telefonu w formacie +48123456789, domyślnie brak numerów.



F.A.Q. - Często zadawane pytania

Urządzenie nie łączy się z programem.

Urządzenie łączy się z programem, ale nie można zgrać danych.

Upewnij się, że urządzenie jest widoczne w menedżerze urządzeń w gałęzi "Porty(COM i 
LPT)".

Jeżeli urządzenia nie ma w menedżerze urządzeń, sprawdź czy na pewno zostało 
podłączone, zainstaluj powtórnie sterowniki i spróbuj podłączyć je do innego portu USB                 
w komputerze. Jeżeli mimo tego dalej nie widzisz urządzenia w menedżerze urządzeń, 
spróbuj (o ile to możliwe) podłączyć urządzenie innym kablem.

Jeżeli urządzenie jest widoczne w menedżerze urządzeń sprawdź, czy wersja sterownika 
jest taka sama jak przedstawiona poniżej ( jeżeli nie wiesz, jak sprawdzić i zmienić sterownik 
przeczytaj fragment instrukcji poświęcony instalacji sterownika w Windows 8).

Data sterownika: 2010-03-12
Wersja sterownika: 3.3.11.152

Jeżeli urządzenie znajduje się w menedżerze urządzeń i sterownik jest w poprawnej wersji, 
spróbuj odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie.

Odłącz i podłącz urządzenie ponownie. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, możesz zmienić 
kabel i uruchomić ponownie komputer.
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Upewnij się, że urządzenie jest widoczne w menedżerze urządzeń w gałęzi "Porty(COM i 
LPT)".

Jeżeli urządzenia nie ma w menedżerze urządzeń, sprawdź czy na pewno zostało 
podłączone, zainstaluj powtórnie sterowniki i spróbuj podłączyć je do innego portu USB                 
w komputerze. Jeżeli mimo tego dalej nie widzisz urządzenia w menedżerze urządzeń, 
spróbuj (o ile to możliwe) podłączyć urządzenie innym kablem.

Jeżeli urządzenie jest widoczne w menedżerze urządzeń sprawdź, czy wersja sterownika 
jest taka sama jak przedstawiona poniżej ( jeżeli nie wiesz, jak sprawdzić i zmienić sterownik 
przeczytaj fragment instrukcji poświęcony instalacji sterownika w Windows 8).

Data sterownika: 2010-03-12
Wersja sterownika: 3.3.11.152

Jeżeli urządzenie znajduje się w menedżerze urządzeń i sterownik jest w poprawnej wersji, 
spróbuj odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie.

Urządzenie nie wysyła danych

Włączone urządzenie nie zbiera danych.

Upewnij się że urządzenie jest włączone i nawiązało połączenie z siecią GSM i satelitami 
GPS (możesz określić status połączenia na podstawie diod).

Sprawdź czy dane zostały zebrane przez urządzenie poprzez zgranie ich, używając 
programu. Poinformuj serwis Rikaline o zaistniałym problemie.

Upewnij się, że urządzenie jest włączone, naładowane i nawiązało połączenie z satelitami 
GPS (możesz określić status połączenia na podstawie diod).

Zostaw urządzenie na 5-10 minut w miejscu w którym dostępny jest sygnał GPS (na wolnym 
powietrzu bądź przy oknie). Jeżeli po tym czasie, po zgraniu danych plik jest pusty, 
poinformuj serwis o zaistniałym problemie.

F.A.Q. - Często zadawane pytania

W przypadku problemów z urządzeniami proszę kontaktować
się z serwisem. Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Serwis Rikaline
+48 71 733 68 90, serwis@rikaline.pl




