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Guia de primeiros passos
O que é o G7 Bridge?

Como funciona o G7 Bridge?

O G7 Bridge mantem os dispositivos G7x ou Loner
900 conectados à Rede de Segurança da Blackline
em qualquer lugar.

O G7 Bridge se comunica com seu dispositivo
de monitoramento de segurança pessoal usando
uma conexão de rádio de 900 MHz. Em seguida,
o dispositivo transmite informação à Rede de
Segurança da Blackline usando uma rede de
celular 3G ou rede de satélite, dependendo
do que estiver disponível.

Esta estação base de satélite e de celular é
fácil de usar e permite que sua segurança seja
monitorada até nas mais remotas localizações.

Acesse support.BlacklineSafety.com para fazer
o download do Manual técnico do usuário do
G7 Bridge com descrições de recursos adicionais
e instruções de montagem

Para obter suporte técnico, entre em contato com
a nossa equipe de Atendimento ao Cliente.
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
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OBSERVAÇÃO: O G7 Bridge é capaz de enviar
e receber mensagens e de iniciar um alarme
do TeamAlert, se necessário. Consulte o Manual
técnico do usuário para mais informações.
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CONFIGURAÇÃO DO BRIDGE

COMO LIGAR E DESLIGAR

NOTIFICAÇÕES

CONDIÇÕES DE CONEXÃO

ALCANCE DO DISPOSITIVO

CARGA

Quantos dispositivos podem ser conectados
ao G7 Bridge?

Como carregar o G7 Bridge?

Quando o G7 Bridge tem algo a informar a você,
ele usa cores, som e mensagens na tela.

VOCÊ ESTÁ CONECTADO?

SureSafe
verde
Como ligar

O G7 Bridge vem pronto para o uso.
Para usar o G7 Bridge, basta colocá-lo em uma
área aberta com uma visão clara do céu e
pressionar o botão liga/desliga para ligar. Quando
a luz piscante do SureSafe® está contínua, isso
significa que o Bridge está conectado à Rede de
Segurança da Blackline. Para conectar dispositivos
ao G7 Bridge, ligue-os e aguarde que suas luzes
SureSafe fiquem contínuas.
Você estará pronto para começar quando todos
os dispositivos estiverem conectados.

Ligue o G7 Bridge e os dispositivos de
monitoramento de segurança pressionando o
botão liga/desliga. Quando as luzes verdes do
SureSafe em ambos os dispositivos estiverem
contínuas, isso significa que eles estão
conectados à Rede de Segurança da Blackline
e que a sua segurança está sendo monitorada.
Desligar
Desligue todos os dispositivos conectados antes
de desligar o G7 Bridge – caso contrário pode
haver perda de registros em seus dispositivos.
Para desligar o G7 Bridge, pressione o botão liga/
desliga por três segundos. Se conectado a uma
rede de satélite, certifique-se de que o Bridge tem
uma visão do céu sem obstruções para que ele
possa se desconectar com sucesso.

Piscando/
contínuo
O G7 Bridge avisa qual é o seu status de
conexão.
Piscando
A luz verde piscante do SureSafe indica que
o G7 Bridge está se conectando à Rede de
Segurança da Blackline e que a sua segurança
ainda não está monitorada.
Contínuo
A luz verde contínua do SureSafe indica que você
está conectado à Rede de Segurança da Blackline
e que a sua segurança está sendo monitorada.

Onde devo colocar o G7 Bridge?
Para que possa se conectar e desconectar
da Rede de Segurança da Blackline, o
G7 Bridge precisa de uma visão clara do céu –
especialmente em áreas sem cobertura de celular.
Além disso, colocar o G7 Bridge em altitudes
elevadas maximiza sua comunicação com
dispositivos conectados. Locais ideais para
o G7 Bridge incluem o teto de um veículo ou
um local mais alto em áreas abertas.

O G7 Bridge pode emparelhar com até cinco
dispositivos por vez, incluindo o G7x e o Loner 900.

Até onde posso ir?
A ligação via rádio entre o G7 Bridge e os
dispositivos de monitoramento conectados é
estável a uma distância de até 2 km. No entanto,
obstruções como folhagem, montanhas ou
edifícios podem diminuir tal alcance.

Remova o plugue de vedação da porta de
carga e insira o cabo micro USB. Uma luz
vermelha piscante indica que o G7 Bridge está
sendo carregado e uma luz vermelha contínua
informa que o Bridge está totalmente carregado.
Recoloque o plugue de vedação após remover
o cabo USB.
O G7 Bridge leva até 10 horas para carregar,
permitindo após isso até 44 horas de uso
contínuo em temperatura ambiente.

