FUNCIONALIDADES DO G7 EM
TEMPO REAL
Consulte o seu supervisor de segurança para saber
como está configurado o seu G7.

O G7 comunica com recurso a luzes e som. As
diferentes comunicações são descritas abaixo.
As luzes amarelas indicam uma de duas coisas:
Os alarmes amarelos de aviso são
comunicações estabelecidas apenas
entre si e o dispositivo.

G7
Guia das funcionalidades
opcionais em tempo real

ALARME E LUZES DE ALERTA

O G7 pode ser equipado com funcionalidades
em tempo real para monitorizar a sua segurança,
que podem ser personalizadas para melhor
atender às suas necessidades.
Estas funcionalidades podem ou não estar
ativadas, pelo que deverá certificar-se de que
fala com o seu supervisor de segurança para
saber qual a configuração do seu dispositivo.

Alerta SOS

Registo

Deteção de movimento

Deteção de queda

Mensagens

Chamada de voz

Os alarmes amarelos pendentes
disparam para alertas vermelhos
se não forem confirmados
atempadamente.
As luzes vermelhas indicam sempre alerta vermelho.
Os alertas vermelhos são
imediatamente transmitidos
à equipa de monitorização.

Localização
por GPS

Compatível com
localização no
interior

Push-to-talk

Se não tem a certeza da razão pela qual o G7
desencadeou o alarme, consulte o ecrã LCD.

ALERTA SOS
O que é o alerta SOS?
Se precisa de ajuda, pode pedi-la
puxando a trava SOS.

O que fazer?
Puxe a trava vermelha para
lançar um alerta SOS e pedir
ajuda de imediato.

O que significa a luz azul?
A luz azul LiveResponse indica que o
seu alerta foi recebido e que a equipa
de monitorização está a cumprir o seu
protocolo de resposta de emergência
para garantir a sua segurança
e resolver o problema subjacente.

ALARMES AMARELOS PENDENTES
O G7 está a certificar-se de que está bem. Existem três
tipos de alarmes amarelos pendentes que podem ser
personalizados para atender às suas necessidades.
Registos
O registo é um temporizador periódico
que verifica se está bem.

Deteção de queda
O G7 monitoriza a sua aceleração e
certificar-se-á de que está bem depois
de detetada uma potencial queda.
Deteção de movimento
O G7 monitoriza os seus movimentos e
certifica-se de que está bem se
não forem detetados durante um
período de tempo
previamente definido.

COMO FUNCIONAM OS ALARMES
PENDENTES
Em caso de incidente de segurança, nomeadamente
de uma falha no registo, ausência de movimento ou
deteção de queda, é iniciada a seguinte sequência.

1. Período de alarme amarelo pendente. O

ALARMES AMARELOS DE AVISO
O G7 tem algo a comunicar-lhe. A comunicação
é estabelecida apenas entre si e o dispositivo.
Estes alarmes nunca são transmitidos à equipa de
monitorização. Os alarmes amarelos de aviso que
podem ser configurados no seu G7 incluem:

G7 solicita a confirmação de que está bem.
Este período de alarme pendente pode ser
configurado em Blackline Live.

2.

3.

Se não confirmar que está bem,
o G7 dispara o alerta vermelho e envia um
alerta para a equipa de monitorização

A luz azul LiveResponse informa-o de que
a equipa de monitorização está a cumprir
o seu protocolo de resposta ao alerta para
resolver o problema subjacente e garantir
a sua segurança.

Interrupção
da ligação
à rede

Carga baixa
de bateria

Nova
mensagem

O que fazer?
Depois de ler a mensagem no ecrã
do G7, mantenha premidas as setas
para cima e para baixo para silenciar
o alarme amarelo de aviso.

O que fazer?
Se está bem, pressione a trava.
Este procedimento fará com que
as funcionalidades do G7 voltem a
trabalhar normalmente.

Após a resolução do alerta vermelho, o dispositivo
voltará a funcionar normalmente.

Chamada
recebida

Se não tem a certeza da razão pela qual o
G7 desencadeou o alarme amarelo de aviso,
consulte o ecrã LCD.

COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL
Mensagens
O G7 dispara um alarme amarelo de
aviso quando recebe uma mensagem.
Após ler a mensagem, mantenha
premidas as setas para cima e para
baixo. Pode responder com 1 de 10
mensagens predefinidas ou personalizar
a sua própria mensagem no menu de
mensagens.
O G7 pode ser equipado com as seguintes funcionalidades
Chamada de voz bidirecional
Quando recebe uma chamada da equipa
de monitorização, ouve um chilrear
agudo antes do início da comunicação.
Pode falar e receber resposta livremente.
No final da chamada, ouvirá outro
chilrear agudo.

SAIBA MAIS
Visite support.BlacklineSafety.com para descarregar
o manual técnico do utilizador, que descreve
como utilizar e configurar as funcionalidades
e especificações do seu dispositivo.

APOIO AO CLIENTE
Para assistência técnica, entre em contacto com
a nossa equipa de apoio ao cliente.
América do Norte (24 horas por dia)
Linha gratuita: 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com
Reino Unido (8h00-17h00 GMT)
+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com
Internacional (24 horas por dia)
+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com

Push-to-talk (PTT)
O PTT permite que use o G7 como
walkie-talkie. Para transmitir para o seu
canal, mantenha a trava vermelha premida.
Quando o G7 deixar de emitir o som bipe,
inicie a comunicação, continue a premir a trava
e liberte-a assim que terminar. Poderá alterar
o canal na opção de menu do canal PTT.
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