REALTIME FUNCTIES VAN DE G7

ALARM EN ALARMLICHTEN

Neem contact op met uw veiligheidssupervisor om te
zien hoe uw G7 is geconfigureerd.

De G7 communiceert met licht en geluid. Verschillende
communicatiemiddelen worden hieronder beschreven.
Gele lampjes geven een van deze twee situaties aan:
Geel waarschuwings- alarm
betekent dat er alleen communicatie
tussen u en het apparaat bestaat.

G7
Optionele real-time
functiegids

De G7 kan worden uitgerust met realtime
functies om uw veiligheid te bewaken.
Al deze functies kunnen aangepast
worden zodat ze het beste met uw
behoeften overeenkomen.
Uw apparaat kan al met deze functies
uitgerust zijn, bespreek met uw
veiligheidssupervisor hoe uw apparaat
is geconfigureerd.

SOS-alarm

Melding

Bewegingsdetectie

Valdetectie

Messaging

Spraakoproep

Geel vooralarm gaat over
in rood alarm als deze niet
op tijd wordt bevestigd.

Rode lampjes geven altijd de hoogste paraatheid aan.
Rode alarmen worden
rechtstreeks naar het
monitoringpersoneel verzonden.

GPS-locatie

Geschikt voor
locatie binnen

Push-to-talk

Als u niet zeker weet waarom de G7 u alarmeert,
controleer dan uw lcd-scherm.

SOS-ALARM
Wat is een SOS-alarm?
Als u hulp nodig heeft, kunt u aan uw
SOS-grendel trekken om hulp te vragen.

Wat moet ik doen?
Trek aan de rode vergrendeling
om een SOS-alarm te geven en
onmiddellijk om hulp te vragen.

Wat betekent het blauwe licht?
Het blauwe LiveResponse-lampje
geeft aan dat uw alarm is ontvangen,
en dat het monitoringpersoneel
uw noodprotocol volgt om
uw veiligheid te waarborgen en het
alarm op te lossen.

GELE VOORALARMEN

HOE VOORALARMEN WERKEN

GEEL WAARSCHUWINGSALARM

De G7 controleert of alles goed met u gaat. Er bestaan
drie soorten gele vooralarmen die aan uw behoeften
kunnen worden aangepast.

In het geval van een veiligheidsincident, zoals een
gemiste check-in, geen beweging of valdetectie, zal de
volgende sequentie voorkomen.

De G7 moet u iets vertellen. Deze communicatie
is alleen tussen u en de G7, deze alarmen worden
nooit naar het monitoringpersoneel gezonden. Gele
waarschuwingsalarmen die op uw G7 kunnen zijn
geconfigureerd, zijn onder meer:

Check-ins
De check-in is een periodieke afteltimer
die controleert of alles in orde is.

Valdetectie
De G7 houdt de versnelling van uw
beweging in de gaten en controleert of
u in orde bent nadat een mogelijke val is
gedetecteerd.
Bewegingsdetectie
De G7 houdt uw beweging in de
gaten als het goed met u gaat als er
geen beweging wordt gedetecteerd
gedurende een ingestelde tijdsperiode.

1. Gele vooralarmperiode. De G7 vraagt of het
goed met u gaat. Deze vooralarmperiode kan
in Blackline Live worden geconfigureerd.

2.

3.

Als u niet bevestigt dat alles goed met
u gaat, slaat de G7 alarm en stuurt een
waarschuwing naar het monitoring
personeel
Het blauwe LiveResponse lampje laat u
weten dat het monitoringpersoneel uw
noodprotocol volgt om uw alarm op te
lossen en uw veiligheid te waarborgen.

Wanneer het rode alarm is opgelost, keert het toestel
terug naar de normale werking.

Messaging
De G7 gaat over in een geel alarm
wanneer u een bericht ontvangt.
Houd de knoppen pijl-omhoog en
pijl-omlaag ingedrukt wanneer u het
bericht leest. U kunt reageren met 1
van de 10 vooraf ingestelde berichten
of uw eigen berichten aanpassen in het
berichtenmenu.
De G7 kan zijn uitgerust met de volgende functies:

Netwerkver
binding is
verloren
gegaan

Laag
batterijniveau

Nieuw bericht

Inkomende
oproep

Wat moet ik doen?
Nadat u het scherm van de G7
hebt gelezen, houdt u de knop pijlomhoog en de pijl-omlaag ingedrukt
om het gele waarschuwingsalarm uit
te schakelen.

Wat moet ik doen?
Als het goed met u gaat, drukt
u op de vergrendeling. Hiermee
wordt de G7 teruggebracht naar
de normale bedrijfstoestand.

BIDIRECTIONELE COMMUNICATIE

Als u niet zeker weet waarom de G7 in een geel
waarschuwingsalarm staat, controleert u uw
lcd-scherm.

Bi-directionele spraakoproepen
Wanneer u een oproep ontvangt van het
monitoringpersoneel, hoort u een scherp
geluidssignaal en begint het gesprek.
U kunt vrijuit heen en weer praten.
Wanneer het gesprek eindigt, hoort u
nog een scherp geluidssignaal.
Push-to-talk (PTT)
Met de functie PTT kunt u de G7 als een
walkietalkie gebruiken. Als u naar uw kanaal
wilt verzenden, houdt u de rode vergrendeling
ingedrukt. Wanneer de G7 klaar is met piepen,
begin dan te praten, blijf de grendel ingedrukt
houden en laat los wanneer u klaar bent. U
kunt het kanaal wijzigen in de menuoptie van
het PTT-kanaal.

MEER WETEN
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.

KLANTENSERVICE
Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact
opnemen met onze Klantenservice.
Noord-Amerika (24 uur)
Gratis telefoonnummer: 1-877-869-7212
support@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
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