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SNELLE REFERENTIE LONER MOBILE 

Download Loner 
Mobile online.

OM TE 
STARTEN

LONER MOBILE & ACCESSOIREDETAILS

ACCESSOIRES KOPPELEN 
Zorg dat Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld 
en of SOS-knop of Loner Duo is ingeschakeld. Zodra u op 
start monitoring (monitoring starten) in Loner Mobile tikt, 
zal het Bluetooth-symbool stabiel groen oplichten om een 
verbinding aan te geven.

Een accessoire koppelen in Loner Mobile:
1. Tik op het Bluetooth-symbool
2. Tik op connect to device (verbinden met apparaat)
3. Tik op scan for devices (scannen op apparaten)
4. Selecteer uw accessoire in de lijst van beschikbare apparaten
5. Tik op save (opslaan)

U ontvangt een 
tekstbericht op uw 
smartphone met 
uw Loner Mobile-
activeringscode. Als 
u dit bericht niet 
ontvangt, neemt u 
contact op met uw 
manager of met onze 
Klantenservice. 

Loner Mobile is een handige manier om check-ins van werknemers 
te automatiseren met uw smartphone. Monitoringspersoneel kan uw 
locatie exact bepalen als u ooit hulp nodig hebt om een efficiënte 
noodoproep te leveren.

SOS-knop en Loner Duo zijn door personen gedragen apparaten die 
de algemene capaciteit van Loner Mobile verbeteren. Als u om hulp 
moet bellen en uw smartphone niet binnen handbereik ligt, kan de 
SOS-knop of de Loner Duo op uw werknemer worden behouden om 
een SOS-waarschuwing te activeren of een vooralarm te bevestigen.

Gekoppeld met een laagstroom Bluetooth®, bieden Loner Mobile en 
SOS-knop of Loner Duo een fascinerend alternatief voor een specifiek 
lone worker-bewakingssysteem.

Oplaadlampje

Noodgrendel

Drukknop grendel

SureSafe monitoringlampje 
en voedingsknop

Bewaking  
starten/stoppen

Alarmlampjes

SOS knop

Accessoireaansluiting

Inchecktimer

Meldknop

Batterijniveau accessoire

Tik om te 
zoeken

Tik om te 
selecteren

SOS-noodschuifregelaar
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Wanneer een melding is vereist of wanneer Loner Duo geen beweging detecteert, wordt een vooralarm weergegeven.

NOORD-AMERIKA  |  Gratis: 1-877-869-7212  |  support@blacklinesafety.com 
EUROPA  |  Telefoon: +44 1787 222684  |  eusupport@blacklinesafety.com 
INTERNATIONAAL  |  Telefoon: +1-403-451-0327  |  sales@blacklinesafety.com

0518/R2/6-9-2018

SOS-alarm
hulp vragen met 
geluid/trilling

Stil SOS-alarm
hulp vragen met 
geen geluid/trilling

AUTOMATISCHE FUNCTIES (VOORALARMEN)

STILLE RODE ALARMEN

NOTIFICATIES

HANDMATIGE FUNCTIES (RODE ALARMEN)

EIGENSCHAPPEN

MONITORING 
STARTEN

1. Tik op het 
voedingspictogram

2. Tik op start 
monitoring 
(monitoring starten) 

3. Loner Mobile 
maakt verbinding 
met het Blackline 
Safety-netwerk en 
uw veiligheid wordt 
gemonitord

MONITORING 
STOPPEN

1. Tik op het 
voedingspictogram

2. Houd stop 
monitoring 
(monitoring 
stoppen) 3 
seconden ingedrukt 

3. Loner zal afmelden 
van het Blackline 
Safety-netwerk

4. Als u Duo 
gebruikt: houd 
de voedingsknop 
ingedrukt om Duo 
uit te schakelen

Loner Mobile vereist een draadloze 
netwerkverbinding en GPS voor 
het monitoren van uw veiligheid. 
Loner Mobile zal u op de hoogte 
brengen als er een netwerkfout is. 

Loner Mobile zal u het 
batterijniveau van het accessoire 
tonen in het vervolgkeuzemenu. 

Houd uw accessoire en 
smartphone binnen 5 meter van 
elkaar. Een verloren verbinding 
zal een melding tonen en het 
Bluetooth-pictogram wordt grijs.

gemiste melding, bewegingloosheid, SOS en  
stille SOS-alarmen worden onmiddellijk naar 
het monitoringspersoneel verzonden.

De meldingstimer aanpassen 
U kunt de timer aanpassen als 
u machtigingen hebt voor het 
configureren an uw Loner Mobile-
app. Selecteer change timer (timer 
wijzigen) in het hoofdscherm 
om de afteltimerperiode en de 
herhalingsoptie te kiezen.

Opties voor 
timer herhalen 
Never (Nooit) - De 
meldingstimer telt 
één keer af en vraagt 
de gebruiker daarna 
om zijn veiligheid te 
bevestigen voordat u 
deze uitschakelt.

Once (Eenmaal) - De 
meldingstimer telt 
af en bevestigt de 
veiligheid van de 
gebruiker, herhaalt 
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Nood- 
schuifregelaar 
vegen

Houd de 
noodschuifregelaar 
3 seconden ingedrukt

Tik op acknowledge & check-in 
(bevestigen en melding)

Tik op OK

Tik op check in (melding) 
vanaf het hoofdscherm

Druk eenmaal 
op het veerslot

Druk eenmaal  
op het veerslot

Druk eenmaal  
op SOS-knop

Druk eenmaal  
op SOS-knop

Trek aan het veerslot Houd het veerslot 
3 seconden ingedrukt

Drie keer drukken Drie keer drukken

OPMERKING: SOS-knop kan alleen worden geconfigureerd voor het 
verzenden van SOS- of Stille SOS-alarmen. Controleer de configuratie 
van Loner Mobile om te zien hoe SOS-knop is geconfigureerd.

Een rood alarm beëindigen:

Om te bevestigen dat u OK bent:

Om vroeg in te checken en uw timer te resetten:

Melding

Bewegingloosheid
de cyclus eenmaal en 
schakelt vervolgens uit.

Twice (Tweemaal) - 
De meldingstimer 
telt af en bevestigt 
de veiligheid van de 
gebruiker, herhaalt de 
cyclus tweemaal en 
schakelt vervolgens uit.

Until turned off 
(Tot uitgeschakeld) - 
De timer telt af 
en controleert de 

veiligheid tot de 
gebruiker deze 
handmatig uitschakelt.

Until a specific time 
(Tot een specifiek 
tijdstip) - De timer 
werkt tot een 
opgegeven tijdstip. 
Op dat tijdstip wordt 
de veiligheid nogmaals 
bevestigd en schakelt 
de timer uit.

Dit annuleert het rode alarm niet – 
monitoringspersoneel zal uw protocollen voor 
respons in noodsituaties volgen om zeker te 
zijn dat u OK bent. 

Als u niet binnen 30 seconden bevestigt dat u OK 
bent, wordt een rood alarm verzonden naar het 
monitoringspersoneel.
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