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Lampjes bovenkant

Cartridge
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Lcdscherm
Knop
pijl
omhoog

Opstartgids
Welkom.
De G7 is een persoonlijke veiligheidsmonitor
die u overal en altijd bij u kunt dragen. Aan
de hand van dit toestel houdt u contact met
uw team en ontvangt u hulp indien nodig.
De G7 informeert u wanneer u de werkplek
moet verlaten en verzendt een noodalarm
wanneer u dit zelf niet kunt. Op de G7 kunt
u vertrouwen.
Laten we beginnen!

OK

OKknop

Aanuitknop

Microfoon
(alleen G7c)

Vooralarm en
waarschuwing
Alarmen
LiveResponse

SureSafe

Speaker

OPLADEN

HOE HET WERKT

MEER WETEN

Om de batterij op te laden, steekt u de
micro-usb-stekker in de verwijderbare
oplaadclip en schuift u de clip op de
oplaadpoort aan de onderkant van uw G7.

De G7 is zeer gebruiksvriendelijk dankzij
de goed zichtbare lcd-display en het
menusysteem met drie knoppen.

Ga naar support.BlacklineSafety.com
voor het downloaden van de technische
gebruikershandleiding met informatie
over het gebruik en de configuratie van
de functies en specificaties van uw toestel.

Het rode lampje aan de onderkant van het
toestel gaat branden en bevestigt dat uw
G7 wordt opgeladen. Op het lcd-scherm
kunt u aflezen wanneer de batterij volledig
is opgeladen.
Blackline raadt u aan om uw toestel na
iedere dienst volledig op te laden.

Knop pijl
omlaag

Noodgrendel

Drukknop
noodgrendel
Oplaadlampje

KLANTENSERVICE

OK-knop
Druk op OK om het
hoofdmenu op het lcdscherm binnen te gaan
en de selectie van een
menu te bevestigen.

Pijltjesknoppen
Druk op de pijltjesknoppen
om door het menu te
bladeren. Druk tegelijkertijd
op beide knoppen en houd
deze ingedrukt om een geel
waarschuwingsalarm of een
rood alarm te dempen.

Voor technische ondersteuning kunt u altijd
contact opnemen met onze klantenservice.
Noord-Amerika (24 uur)
Gratis: +1-877-869-7212 | sales@blacklinesafety.com
Verenigd Koninkrijk (Tussen 8.00 en 17.00 uur
West-Europese Tijd)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internationaal (24 uur)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

Oplaadpoort
Verwijdere
oplaadclip
Oplaadkabel

Noodgrendel
Trek aan de noodgrendel
om hulp in te schakelen.

Drukknop noodgrendel
Druk op de noodgrendel om
u te melden en de G7 te laten
weten dat u veilig bent.
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ALARMEN, WAARSCHUWINGEN &
NOTIFICATIES

FUNCTIES

Om met u te communiceren, maakt de G7
gebruik van kleuren, trilalarmen, geluiden
en schermberichten.

Uw G7 is uitgerust met vele functies voor het
monitoren van uw veiligheid. Deze kunnen
worden afgestemd om in uw behoeften te
voorzien. Vraag uw veiligheidssupervisor hoe
uw G7 is geconfigureerd.

BENT U VERBONDEN?

BENT U VEILIG?

DE G7 HEEFT EEN BERICHT VOOR U

WE ZIJN ER OM TE HELPEN

U KUNT OP ONS VERTROUWEN

Groen
SureSafe

Geel
Vooralarm

Geel
Waarschuwingsalarm

Rood
Alarm

Blauw
LiveResponse

Knipperen/Branden

Knipperen

Snel knipperen

Snel knipperen

Knipperen

De G7 geeft uw verbindingsstatus aan.
Knipperen
Een knipperend groen SureSafe®-lampje geeft aan
dat uw toestel wordt verbonden met het Blackline
Safety-netwerk en dat uw veiligheid nog niet
wordt gemonitord.

De G7 vraagt u te bevestigen dat
u veilig bent.

Lees het scherm van uw G7.

Als u hulp nodig heeft of niet heeft
gereageerd op een geel vooralarm.

Het monitoringpersoneel heeft uw
alarm op afstand goed ontvangen.

Druk binnen een vastgestelde tijd op de rode
noodgrendel om te bevestigen dat u veilig bent.
Indien u niet op de noodgrendel drukt, geeft uw G7
een rood alarm door aan het monitoringpersoneel.

Druk beide pijltjesknoppen tegelijkertijd in om uw
G7 te laten weten dat u het bericht heeft gelezen.
Dit schakelt het akoestische en visuele alarm uit.

Rode alarmen worden direct doorgegeven aan
het monitoringpersoneel. Lees de informatie
op uw scherm. Druk op de pijltjesknoppen en
houd deze ingedrukt om het geluid te dempen.
Dempen zet alleen het geluid en het trilalarm
stop, maar annuleert het alarm niet bij het
monitoringpersoneel.

Reageert door het protocol inzake
noodsituaties van uw team op te volgen.
Zodra het monitoringpersoneel het alarm op
afstand heeft opgeheven, gaat het blauwe
LiveResponse™-lampje uit.

Branden
Een brandend groen SureSafe-lampje geeft aan
dat u bent verbonden en wordt gemonitord door
het Blackline Safety-netwerk.

Geluid en trilalarm
Piepend alarmsignaal — een alarmsignaal en een
trilalarm, een pauze, nogmaals een alarmsignaal
en een trilalarm, nogmaals een pauze, enz.

Geluid en trilalarm
Kan worden geconfigureerd om een alarm te
activeren indien de verbinding gedurende vijf
minuten is verbroken.

Persoonlijke vooralarmen
Potentiële val gedetecteerd, potentiële
bewegingloosheid gedetecteerd of een verzoek
tot melding.

Geluid en trilalarm
Dringend alarmsignaal — sneller dan een geel
vooralarmsignaal.
Persoonlijke waarschuwingsalarmen:
Nieuw bericht, oproep, onderbreking van de
netwerkverbinding, batterij bijna leeg, laag
waarschuwingsalarm voor gas, sensorfout, sensor
onder de grenswaarde, kalibratie of bumptest
moet worden uitgevoerd.

Geluid en trilalarm
Kritisch alarmgeluid — een noodsignaal en een
aanhoudend trilalarm zonder pauzen.
Alarmen op afstand
Val gedetecteerd, geen beweging gedetecteerd,
gemistemeldingalarm, SOS-alarm, hoog alarm
voor gas, STEL, TWA of over de grenswaarde.

Valdetectie

‘Geen
beweging’-detectie

Messaging

Oproep

GPS-locatie

Geschikt voor
binnen

SOS-alarm

Meldingsmogelijkheid

Geluid en trilalarm
Naargelang uw protocol voor respons in
noodsituaties verbindt een G7c met een
serviceplan met oproepmogelijkheid
de speakerphone automatisch met het
monitoringpersoneel.
Gasalarmen

