SEU G7
Luzes superiores
Pendente e aviso
Alertas
LiveResponse
Cartucho
(Padrão,
Um gás ou
Quatro gases)

G7
Guia de primeiros passos

Tela
LCD
Botão
Para cima

Bem-vindo.
O G7 é o monitor de segurança
pessoal vestível que pode ser usado
em qualquer lugar. Ele mantém você
conectado à sua equipe e trará ajuda
se acontecer o pior.
O G7 pode informar quando você
deve deixar o local e pedir ajuda
instantaneamente, inclusive se você
estiver incapacitado. Ele protege
você em qualquer situação.
Vamos começar!
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CARGA

COMO FUNCIONA

SAIBA MAIS

Para carregar a bateria, insira o plugue
micro-USB no clipe carregador removível
e, em seguida, deslize o clipe para dentro
da porta de carga na parte inferior do G7.

A interação com o G7 é fácil graças
ao visor LCD de alta visibilidade e ao
sistema de menu de três botões.

Acesse o site support.BlacklineSafety.
com para baixar o manual técnico do
usuário, que contém as especificações e
descrições de como usar e configurar os
recursos do dispositivo.

Uma luz vermelha contínua na parte
inferior do dispositivo confirma que o G7
está carregando. A tela LCD avisará quando
o dispositivo estiver totalmente carregado.
A Blackline recomenda que o dispositivo
seja totalmente carregado depois de
cada turno.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Botão OK
Pressione OK para entrar
no menu principal da tela
LCD e confirmar seleções
de menu.

Trava para
puxar

Botões de seta para cima
e para baixo
Pressione para navegar no
menu. Pressione os dois botões
simultaneamente e mantenhaos pressionados para silenciar
um alarme de aviso amarelo
ou um alerta vermelho.

Botão
da trava

América do Norte (24 horas)
Ligação grátis: 1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com
Reino Unido (8h-17h GMT)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
Internacional (24 horas)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

Porta
de carga
Luz de carga

Para obter suporte técnico, entre
em contato com a nossa equipe
de Atendimento ao Cliente.

Clipe carregador
removível
Cabo para
carregar

Dispositivo para puxar
a trava
Puxe a trava para pedir
ajuda quando precisar
de assistência.

Botão para empurrar a
trava
Empurre a trava para
dentro para registrar
presença e informar ao
G7 que você está seguro.
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RECURSOS

ALARMES, ALERTAS E NOTIFICAÇÕES
Quando o G7 tem algo a informar a você,
ele usa cores, vibração, som e mensagens
na tela.

VOCÊ ESTÁ CONECTADO?

VOCÊ ESTÁ SEGURO?

O G7 TEM UMA MENSAGEM PARA VOCÊ

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

NÓS ESTAMOS COM VOCÊ

SureSafe
verde

Alarme
amarelo
pendente

Alarme
amarelo
de aviso

Alerta
vermelho

LiveResponse
azul

Piscando/
contínuo

Piscante

Piscando
rapidamente

Piscando
rapidamente

Piscando

O G7 avisa qual é o seu status
de conexão.

O G7 está solicitando confirmação
de que você está seguro.

Leia a tela do G7.

Piscando
A luz verde piscante do SureSafe® indica que
o dispositivo está se conectando à Rede de
Segurança da Blackline e que a sua segurança ainda
não está sendo monitorada.

Aperte o botão da trava vermelha dentro do período
de tempo ajustado para confirmar que você está seguro.
Se você não apertar o botão da trava, o G7 emitirá um
alerta vermelho para a equipe de monitoramento.

Pressione simultaneamente os botões para cima e
para baixo e mantenha-os pressionados para informar
ao G7 que você leu a mensagem. Isso desativará os
alarmes sonoro e visual.

Contínuo
A luz verde contínua do SureSafe indica que você
está conectado e está sendo monitorado pela Rede
de Segurança da Blackline.

Som e vibração
Som de alarme com bipe — som e vibração de alarme,
pausa e, em seguida, som e vibração de alarme, outra
pausa e assim sucessivamente.

Som e vibração
Configurável para soar um alarme caso ocorra
perda de conexão após cinco minutos.

Alarmes pessoais pendentes
Detecção de uma possível queda ou ausência de
movimento ou solicitação de confirmação de presença.

Som e vibração
Som de alarme urgente — mais rápido que o som do
alarme amarelo pendente.
Alarmes de aviso pessoal:
Nova mensagem, chamada de voz, interrupção da
conexão à rede, carga baixa da bateria, aviso de nível
baixo de gás, erro do sensor, sensor abaixo do limite,
necessidade de calibragem ou teste de resposta.

Se você precisar de ajuda ou não
tiver respondido a um alarme
amarelo pendente.

A equipe de monitoramento
confirmou o recebimento do
seu alerta remoto.

Os alertas vermelhos são comunicados
imediatamente à equipe de monitoramento. Leia
as informações na tela. Pressione simultaneamente
os botões para cima e para baixo e mantenha-os
pressionados para silenciar. A ação de silenciar afeta
apenas o som e a vibração. Não cancela o alarme
para a equipe de monitoramento.

É um aviso de que a equipe de monitoramento
está respondendo de acordo com o protocolo
de emergência da sua equipe. Assim que a equipe
de monitoramento tiver resolvido o caso do alerta
remoto, a luz azul do LiveResponse™ apagará.

Som e vibração
Som de alarme crítico — um som urgente e uma
vibração constante, sem pausas.
Alertas remotos
Detecção de queda ou de ausência de movimento,
falta de confirmação de presença, alerta de SOS, alerta
de alto nível de gás, STEL, TWA ou limite excedido.

O G7 tem muitos recursos para
monitorar a sua segurança. Os recursos
podem ser personalizados de acordo
com as suas necessidades. Converse
com o seu supervisor de segurança para
saber como o seu G7 está configurado.

Detecção
de queda

Detecção
de ausência
de movimento

Alerta de SOS

Mensagens

Chamada de voz

Confirmação
de presença

Localização
por GPS

Compatível com
Alarmes de gás
localização em
ambiente fechado

Som e vibração
Dependendo do protocolo de resposta, um
G7c com plano de serviço habilitado para voz
conectará automaticamente o seu recurso de vivavoz à equipe de monitoramento.

