NA SUA CAIXA

PRIMEIROS PASSOS

Pulseira

Antes de utilizar o botão SOS, baixe o Loner
Mobile na app store correspondente ao seu
smartphone. Utilize também um plano de serviço
ou código de ativação. Caso não tenha recebido
nenhum dos dois, entre em contato com o seu
gestor ou a equipe de Atendimento ao cliente.

LIGAR E DESLIGAR

Botão SOS
Guia de primeiros passos

Botão
SOS

Ligar

Para ligar o botão SOS, mantenha-o pressionado
por 10 segundos, até emitir um som uma vez e
exibir uma luz verde piscante. Essa luz continuará
piscando a cada 10 segundos até que o botão
seja conectado ao Loner Mobile.

Desligar

Para desligar o botão SOS, mantenha-o
pressionado por 30 segundos, até emitir um som
três vezes e exibir uma luz vermelha piscante.

SAIBA MAIS
Visite o site support.BlacklineSafety.com para
saber mais sobre o botão SOS e o Loner Mobile.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para emparelhar o botão SOS com o Loner Mobile:
1. Abra o aplicativo Loner Mobile
2. Na tela principal, selecione a opção
Bluetooth no menu suspenso
OBSERVAÇÃO: para emparelhar o botão SOS, o Loner
Mobile não deve estar monitorado.

Pingente

Clipe

EMPARELHAMENTO COM O
LONER MOBILE

3. No menu suspenso, selecione a opção
Conectar ao dispositivo
4. Selecione Digitalizar para o dispositivo Loner
5. Na lista de dispositivos disponíveis, selecione
o botão SOS
6. Selecione Salvar
Quando o botão SOS estiver conectado, piscará
em verde e, em seguida, em vermelho, e emitirá
um som curto e um bipe longo. Quando estiver
conectado, nenhuma luz será exibida no botão
SOS, com exceção de um alarme ou alerta.
O botão SOS tem um alcance de 2 metros
do seu smartphone.

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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COMO FUNCIONA

ALARMES, ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

Recursos manuais

VOCÊ ESTÁ CONECTADO?

Alerta de SOS
Para solicitar ajuda, pressione
o botão SOS rapidamente 3 vezes.

Perda de conexão
Para reconectar o botão SOS
ao Loner Mobile, mantenha-o
pressionado por 10 segundos.

Alarme no pingente
Para confirmar que você está
bem depois de o cronômetro
de confirmação ter expirado,
pressione o botão SOS uma vez.

ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR

Luz de
conectividade*

Alarmes e
alertas*

Piscando

Piscando

O botão SOS avisa qual é o seu status de
conexão.

Recursos automáticos

TROCA DE BATERIAS

Piscando
A luz verde piscante indica que o botão SOS
não está conectado à Rede de segurança
da blackline e que a sua segurança ainda
não está sendo monitorada.
Som
O botão SOS não emitirá som até que
esteja conectado ao Loner Mobile.

Se o botão SOS estiver desconectado, será
necessária uma confirmação de presença; do
contrário, ele entenderá a falta de resposta
como um pedido de ajuda. Se não souber
ao certo o motivo pelo qual o botão SOS
está vermelho, verifique o Loner Mobile para
obter esclarecimento.
Som
O botão SOS emitirá um som continuamente
até que o alerta seja reconhecido ou que volte
a estar dentro do alcance do Loner Mobile.

*Esses recursos variam conforme as definições audiovisuais do botão.

Quando o botão SOS estiver conectado ao Loner
Mobile, o nível de bateria será exibido na opção
de bateria.
Se o nível de bateria do botão SOS estiver baixo, a
bateria poderá ser substituída da seguinte maneira:
1. Gire as partes dianteira e traseira do botão
SOS nos sentidos anti-horário e horário,
respectivamente, para remover o suporte

ACESSÓRIOS
O botão SOS pode ser utilizado com os
seguintes acessórios ou sozinho.
Pingente
O pingente faz com que o botão
SOS possa ser utilizado como um
colar ou parte de um chaveiro.
Para colocar o botão SOS num
pingente, estique o anel em torno
do entalhe externo do anel.

2. Remova a bateria
3. Troque a bateria pela de novo modelo, CR2032,
com o polo negativo voltado para dentro
4. Troque-a e feche a parte de trás, alinhando
as ranhuras e girando as partes dianteira
e traseira nos sentidos horário e anti-horário,
respectivamente

Pulseira
A pulseira faz com que o botão
SOS possa ser utilizado no pulso.
Para encaixar o botão SOS na
pulseira, pressione-o no orifício,
prendendo-o com segurança.

OBSERVAÇÃO: As baterias do botão SOS
também podem ser trocadas em um centro
de reparos de relógios.

Clipe
O clipe faz com que o botão SOS
possa ser pendurado na cintura ou
no bolso da camisa. Para encaixar
o botão SOS no clipe, alinhe-o ao
suporte e pressione-o até ouvir
um clique.

