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Druk op de inschakelknop en wacht 
totdat het groene lampje voortdurend 
blijft branden
Druk eenmaal stevig op de inschakelknop 
op de G7. Wanneer het SureSafe™-lampje 
voortdurend groen brandt, is het veilig om 
met uw werk te beginnen.

Uw apparaat vraagt u  
te bevestigen dat u veilig bent
Druk eenmaal op de schakelaar om u te 
melden en de pieptoon te beëindigen. 
Als u niet zeker weet waarom G7 het gele 
vooralarm geeft, kunt u op het scherm een 
uitleg lezen.

De verbinding met het  
Blackline Safety-netwerk is verbroken
Uw veiligheid wordt niet gemonitord. Het is 
uitsluitend veilig om te werken wanneer het 
SureSafe-lampje voortdurend groen brandt.

Gebruik de pijltjes 
omhoog en omlaag om 
vanuit het hoofdmenu 
naar bump test 
(bumptest) of calibrate 
(kalibreren) te navigeren
Volg vanuit daar de 
instructies op het scherm 
van G7.

De G7 heeft een bericht voor u
Lees de tekst op het scherm van uw G7. Er kan een 
inkomend tekstbericht, een spraakoproep of een 
onderbreking van de netwerkverbinding zijn, de 
batterij is bijna leeg of er is een waarschuwingsalarm 
over gassen of sensoren.

Om dit alarm te beëindigen, houdt u de pijltjes 
omhoog en omlaag gedurende drie piepcycli 
ingedrukt.

G7 heeft gecommuniceerd met 
monitoringspersoneel
G7 heeft direct een rood alarm doorgegeven 
aan het monitoringspersoneel. Als u niet zeker 
weet waarom G7 het rode alarm geeft, kunt u 
op het scherm een uitleg lezen.

Om dit alarm te beëindigen, houdt u de 
pijltjes omhoog en omlaag gedurende drie 
piepcycli ingedrukt. Hiermee wordt het 
alarm dat naar het monitoringspersoneel is 
verzonden niet geannuleerd.
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HOE START IK MIJN DIENST?

WAAROM KNIPPEREN DE GELE LAMPJES OP DE G7?

WAAROM KNIPPERT HET 
GROENE LAMPJE OP G7?

HOE VERRICHT IK EEN BUMPTEST 
OF KALIBRATIE?

WAAROM KNIPPEREN DE GELE LAMPJES OP G7 SNEL?

WAAROM KNIPPERT HET RODE LAMPJE 
OP DE G7 SNEL?

Het monitoringspersoneel heeft uw 
waarschuwing op afstand ontvangen 
en reageren door uw noodprotocol op 
te volgen
U hoeft zelf niets te doen. Het monitoringspersoneel 
neemt contact met u op met behulp van 
tweewegspraakcommunicatie (indien ingeschakeld) 
of een tekstbericht om te controleren of u veilig bent. 
Zodra het monitoringspersoneel uw alarm heeft 
opgelost, gaat het blauwe LiveResponse-lampje uit.

A:

WAAROM KNIPPEREN DE BLAUWE 
LAMPJES OP G7?

Trek aan de rode schakelaar als u hulp 
nodig hebt
Uw apparaat stuurt een waarschuwing naar het 
monitoringspersoneel.

A:

HOE KAN IK OM HULP VRAGEN?

HOE BEËINDIG IK MIJN DIENST?

Houd de inschakelknop ingedrukt
Houd de inschakelknop van de G7 ingedrukt. Het 
apparaat gaat over op de uitschakelfase. Wanneer het 
SureSafe-lampje uitgaat, hebt u zich afgemeld bij het 
Blackline Safety-netwerk en wordt uw veiligheid niet 
langer gemonitord.

Laad het apparaat na elke dienst op
Laad de G7 altijd na elke dienst op en laat het 
apparaat opladen wanneer u het niet gebruikt. 
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