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COMO USAR O G7C

Pressione o botão liga/desliga e aguarde 
até que a luz verde contínua acenda
Pressione uma vez firmemente o botão 
liga/desliga no G7. Quando a luz do 
SureSafe™ estiver verde, você estará seguro 
para começar a trabalhar.

Seu dispositivo está solicitando 
confirmação de que você está seguro
Pressione a trava uma vez para a confirmação 
de presença e silenciar o bipe. Se não tiver 
certeza do motivo pelo qual o G7 está com 
um alarme amarelo pendente, leia a tela para 
obter esclarecimentos.

Você perdeu a conexão com a Rede 
de Segurança da Blackline
Sua segurança não está sendo monitorada; 
é seguro trabalhar somente quando a luz do 
SureSafe estiver verde.

Use as setas para cima e 
para baixo para navegar 
até o teste de resposta 
ou calibração no menu 
principal
De lá, siga as instruções 
na tela do G7.

O G7 tem uma mensagem para você
Leia a tela do G7; ela tem uma mensagem que pode 
ser uma mensagem de texto, chamada de voz, 
interrupção da conexão à rede, bateria fraca ou um 
alarme de aviso sobre gases ou sensores.

Para silenciar este alarme, pressione simultaneamente 
e mantenha pressionados os botões de seta para cima 
e para baixo por três ciclos de bipe.

O G7 se comunicou com a equipe de 
monitoramento
O G7 comunicou imediatamente um alerta 
vermelho à equipe de monitoramento. Se 
não tiver certeza do motivo pelo qual o G7 
está em alerta vermelho, leia a tela para obter 
esclarecimentos.

Para silenciar este alarme, pressione 
simultaneamente e mantenha pressionados 
os botões de seta para cima e para baixo por 
três ciclos de bipe. Isso não cancelará o alerta 
enviado para a equipe de monitoramento.
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COMO FAZER PARA INICIAR 
MEU TURNO?

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO EM AMARELO?

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO 
EM VERDE?

COMO FAZER O TESTE DE 
RESPOSTA OU CALIBRAÇÃO?

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO RAPIDAMENTE 
EM AMARELO?

POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO RAPIDAMENTE 
EM VERMELHO?

A equipe de monitoramento recebeu seu 
alerta remoto e está respondendo de acordo 
com o protocolo de emergência
Você não precisa tomar nenhuma medida.  
A equipe de monitoramento entrará em contato 
por meio de voz bidirecional (se ativada) ou 
mensagem de texto para garantir que você está 
seguro. Assim que a equipe de monitoramento 
tiver resolvido seu alerta, a luz azul LiveResponse 
apagará.
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POR QUE O G7 ESTÁ PISCANDO EM AZUL?

Puxe a trava vermelha se precisar de ajuda
Seu dispositivo alertará a equipe de monitoramento.
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COMO FAZER PARA LIGAR EM 
BUSCA DE AJUDA?

COMO FAZER PARA ENCERRAR MEU TURNO?

Pressione e mantenha pressionado o botão  
liga/desliga
Pressione e mantenha pressionado o botão liga/
desliga no G7. O dispositivo iniciará a sequência 
de desligamento. Quando a luz do SureSafe estiver 
desligada significa que você foi desconectado da 
Rede de Segurança da Blackline e que sua segurança 
não está mais sendo monitorada.

Carregue após cada turno
Sempre carregue o G7 após cada turno e deixe-o 
carregando quando não estiver em uso. 
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