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AANSLUITEN OP DE G7

Opstartgids

G7 PowerPack

Om de PowerPack op de G7 aan te sluiten:

G7 AUXILIARY BATTERY
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1. Haal de PowerPack-
gesp van de 
PowerPack door de 
ontgrendelingslippen 
naar binnen te drukken

2. Open de metalen clip  
van de G7

3. Schroef met behulp 
van een phillips 
#1-schroevendraaier  
de schroef van de  
metalen clip  
uit het gaatje

4. Verwijder de  
metalen clip

5. Zet het schroefgaatje 
van de PowerPack-gesp 
op het gaatje op de 
achterkant van de G7

6. Zet de metalen clip van 
de G7 en de schroef 
van de PowerPack op 
het gaatje

7. Schroef door de opening 
van de metalen clip 
zowel de PowerPack-
gesp als de metalen clip 
terug op de G7

8. Zet de 
onderkant van 
de PowerPack 
tegen de 
oplaadpoort van 
de G7 en schuif 
deze op zijn 
plaats totdat u 
een klik hoort 
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HARDWAREDETAILS

G7 

PowerPack 

Oplaadknop

Oplaadpoort

Oplaadlichtjes 
(voor en achter)

Productetiket

Schroefgaatje

Ontgrendelings-  
lip

PowerPack- 
gesp



WAT U ZIET OP DE G7HOE HET WERKT OPLADEN
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Ga naar support.BlacklineSafety.com voor extra 

ondersteuningsmateriaal.

 
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

Wanneer de PowerPack 
is aangesloten op de 
G7 licht het oplaadlicht 
op aan de onderkant van 
de G7 en geeft het batterij-
icoon een bliksemsymbool 
weer dat aangeeft dat 
de G7 wordt opgeladen.

De PowerPack is aangesloten op de G7, zodat 
de batterij van de G7 tijdens uw dienst langer duurt.

Wanneer aangesloten wordt eerst de batterij van de 
PowerPack gebruikt. Pas wanneer deze een batterijduur 
van 0% bereikt, gaat de G7 verder op zijn eigen batterij.

De PowerPack verdubbelt de batterijduur van 
uw G7 (tot 36 uur bij normale werking).

Het is belangrijk om te weten dat de PowerPack 
van de G7 alleen werkt bij een temperatuur boven 
de 0°C (32°F).

De G7 PowerPack kan worden opgeladen terwijl deze 
is aangesloten op de G7 of kan onafhankelijk worden 
opgeladen met een oplaadclip en -snoer of met 
Blacklines muuroplader, 5 of 20 batterij-opladers.

Om op te laden aan de G7 of bij onafhankelijke 
oplading:

1. Voer de micro-usb in in de oplaadclip.

2. Schuif de oplaadclip in de oplaadpoort van 
de PowerPack.

3. Bij oplading aan de G7 licht het rode oplaadlichtje 
van de G7 op. De batterijen van de PowerPack en 
de G7 laden achter elkaar op. Het batterijniveau van 
de G7 kan worden geraadpleegd op het scherm. 
Het niveau van de PowerPack kan worden afgelezen 
van de lichtjes van het batterijniveau bij oplading 
aan de G7 of bij een onafhankelijke oplading.

OPMERKING: Het opladen van de PowerPack  
(met G7 of onafhankelijk) kan tot 4 uur duren.

OPMERKING: Als de batterij van 
de G7 volledig leeg is, kunt u 
deze opladen door te drukken 
op de oplaadknop van de 
PowerPack.

Vanuit het accessoiremenu 
kunt u informatie zien over de 
PowerPack (zoals productcode en 
toestelversie) en het batterijniveau.

Het niveau van de PowerPack 
kan ook worden gecontroleerd 
door op de knop te drukken aan 
de achterzijde van het toestel. 
De lichtjes lichten op om het 
batterijniveau weer te geven.

PowerPack
Terug
Batterijniveau
Batterij-info

Situationele afbeelding


