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CONFIGURATIEMODIHARDWARE INFORMATIE HET GEBRUIK VAN 
CONFIGURATIEMODI

GEBRUIK VAN DE POMP
De G7 ondersteunt zes verschillende modi, met 
instellingen die zijn gedefinieerd in het configuratieprofiel 
van de G7 in Blackline Live. Met de modi kan de G7 
tijdelijk zijn gedrag veranderen, zoals het inschakelen van 
pompalarmen of het dempen van gasalarmen om valse 
alarmen te voorkomen. Het invoeren van een gepompte 
configuratiemodus is de manier waarop de G7 van de 
diffusie- naar de pompwerking schakelt.

Beschikbare configuratiemodi
Normale modus is de configuratie die u bepaalt voor de 
dagelijkse werking. De G7 werkt standaard met deze modus.

 De modus Pre-entry wordt gebruikt voor het testen 
van een omgeving voordat deze betreden wordt. 

 De lekcontrolemodus kan worden gebruikt om te 
controleren op gaslekken in een bepaald gebied. 

 De pomploopmodus kan worden gebruikt om 
de pomp continu te laten werken zonder time-out.

De modus SCBA wordt gebruikt wanneer de gebruiker van 
het apparaat een zelfstandig of geleverd ademhalingstoestel 
draagt.

De hoogrisico-modus wordt gebruikt voor algemene 
hoogrisicovolle situaties. Deze modus heeft geen time-out.

Om de pomp te testen, 
bevestigt u een snelle 
verbinding met de 
gewenste slanglengte. 
Bevestig de snelkoppeling 
op de buis door de 
geleiders op één lijn te 
brengen en met de klok 
mee te draaien.

Een modus invoeren
1. Druk op de OK-knop om toegang tot het menu van 

de G7 te krijgen

2. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de 
modi te bladeren en druk op OK

3. Selecteer de modus die u wilt invoeren

4. Bevestig dat u de modus wilt invoeren door  
ja te selecteren

5. Het scherm van de G7 wordt omgekeerd en uw 
informatiebalk toont uw huidige modus De pomp aanzetten

1. Zorg dat de G7 is uitgerust met een cartridge met 
meerdere pompen en gepompte modi, zoals 
pre-entry, lekcontrole of pomploopmodus

2. Selecteer in het hoofd- of vervolgmenu van de  
G7 de gepompte modus die u wilt invoeren

3. Bevestig slangen en voer een bloktest uit door de 
instructies op het scherm van de G7 te volgen

4. Het scherm van de G7 wordt omgekeerd en het 
pomppictogram  wordt weergegeven in de 
informatiebalk om u te informeren dat de pomp 
in bedrijf is

De pomp uitzetten 
Om de pomp uit te schakelen, voert u een niet-
gepompte modus in.

Verlaten van een modus
1. Druk op de OK-knop om toegang tot het menu van 

de G7 te krijgen

2. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om door de 
modi te bladeren en druk op OK

3. Selecteer de modus normaal
4. Bevestig dat u terug wilt gaan naar de normale 

modus door ja te selecteren

5. De G7 keert terug naar de normale functie

Time-out modus
Elke modus (exclusief de normale, hoogrisico- en 
pomploopmodus) heeft een time-outperiode. Nadat 
deze periode is verstreken, kunt u de modus verlengen of 
verlaten. Als u binnen 30 seconden geen keuze maakt, zal 
de G7 automatisch terugkeren naar de normale modus. Het geeft een gepompte modus aan
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MEER WETEN
Ga naar support.BlacklineSafety.com voor het 
downloaden van de technische gebruikershandleiding 
van de G7 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

BLOKTESTS POMPSTATUS BEELDSCHERMMENU POMPOPTIES
Een bloktest is een test die wordt uitgevoerd 
voordat de pomp wordt gebruikt om ervoor te 
zorgen dat uw slangen en pompcartridges in 
goede staat verkeren.

Wanneer een multigas-pompcartridge aan de G7 wordt 
bevestigd, verschijnt een nieuwe menu-optie met de 
naam ‘pompopties’ in het hoofdmenu van de G7, onder 
instellingen.

Wanneer een multigas-pompcartridge op de G7 is 
aangesloten, wordt een nieuw secundair menuscherm met 
de naam ‘pompstatus’ beschikbaar. Om naar dit scherm te 
gaan, drukt u op de pijl omlaag in het hoofdstatusscherm 
van de G7.
Vanuit dit scherm ziet u het volgende:

Vanuit dit menu kunt u het volgende aanpassen:

 � Pompstatus 
Aan of uit

 � Lengte slang 
Een schatting van de 
slangen die aan de pomp 
zijn bevestigd, ingesteld 
in het menu pompopties

 � Stroomsnelheid  
Gemeten in 
real time

 � Testtimer 
indien ingeschakeld in 
het menu pompopties. 
Dit wordt automatisch 
berekend aan de hand 
van uw slanglengte.

Pompinformatie met pomp uit
Instellingen > Pompopties

Instellingen > Pompopties > 
 Lengte slang

Pompinformatie met pomp aan

Testtimer
Vanuit dit menu kunt u de 
testtimer in- of uitschakelen. 
De testtimer telt af vanaf het 
informatiescherm van de 
pomp en piept wanneer er 
na één monster is gepompt 
en deze gelezen is door 
de G7.

Lengte slang
Met behulp an de 
omhoog- en omlaagknoppen 
en de OK-knoppen kunt u 
de slanglengte instellen die 
u op uw apparaat gebruikt 
in meters of in voet.

De G7 heeft twee manieren om een 
bloktest uit te voeren: automatisch en 
handmatig.

Automatische bloktests
De G7 voert automatisch een bloktest 
uit wanneer u probeert een gepompte 
modus in te voeren. Bevestig uw slang 
aan de pomp en volg de instructies op 
het scherm van de G7 om de test te 
voltooien. Als uw apparatuur de bloktest 
doorstaat, start u de pomp. Als deze 
mislukt, keert u terug naar de vorige 
modus en start u de pomp niet.

Bij de uitvoering van een automatische 
bloktest, staat de G7 in een veilige 
modus waarin gasalarmen niet worden 
geactiveerd. Hierdoor wordt een vals 
alarm als gevolg van restgas in de 
slangen voorkomen.

Handmatige bloktests
Een handmatige bloktest kan worden 
uitgevoerd wanneer de pomp in bedrijf 
is. Om een handmatige bloktest uit te 
voeren:

1. Zorg ervoor dat u in een gepompte 
modus bent, met een snelle 
aansluiting en de slangen aangesloten 
op uw apparaat

2. Koppel het uiteinde van uw inlaat

3. Wacht tot het gele 
waarschuwingsalarm klinkt

4. Koppel het uiteinde van uw inlaat los

5. Als het gele waarschuwingsalarm 
ophoudt, is uw apparatuur veilig te 
gebruiken.

Geel waarschuwingsalarm
Wanneer de pomp van de G7 
geblokkeerd raakt, klinkt er een geel 
waarschuwingsalarm en wordt de pomp 
geblokkeerd weergegeven in de banner. 
Houd de pijltjestoetsen tegelijkertijd 
ingedrukt om het volume te dempen. 
Het alarm klinkt na 2 minuten opnieuw 
totdat het blok is opgelost.

Pomp uit

Pompopties
Terug
Testtijd AAN
Lengte slang

Lengte slang

3 m (1 0 ft)
Pomp aan 

Slang L: 10 ft
300 ml/min.
Test 70 sec.




