DETALHES DO HARDWARE

CONEXÃO AO G7
Para conectar o PowerPack ao G7:

Fecho
PowerPack

1. Solte o fecho
PowerPack do
PowerPack ao
pressionar as abas de
soltura para dentro

Orifício do
parafuso

G7 AUXILIARY
BATTERY
G7 PowerPack
Guia de primeiros passos

Rótulo do
produto
G7
PowerPack
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Aba
de soltura

Luzes de
carregamento
(frontal e traseira)
Botão de
carregamento
Porta de
carregamento

5. Alinhe o orifício do
parafuso no fecho
PowerPack ao orifício
na parte traseira
do G7
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7. Pela abertura do
clipe de metal,
aperte novamente o
fecho PowerPack e o
clipe de metal no G7

2. Abra o clipe
de metal do G7
3. Com uma chave
de fenda Phillips nº
1, solte o parafuso
do clipe de metal
pelo orifício
4. Remova o clipe de
metal
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6. Alinhe o clipe de
metal do G7 e o
parafuso PowerPack
com o orifício

8. Alinhe a parte
inferior do
PowerPack
à porta de
carregamento do
G7, deslizando
em direção ao
local correto até
ouvir um clique
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COMO FUNCIONA

Imagem situacional

O PowerPack está conectado ao G7 para
aumentar a duração da bateria do G7 durante
o deslocamento.
Quando conectado, o PowerPack se esgota
primeiro e, quando atinge 0% de duração da
bateria, a bateria do G7 começa a se esgotar.
O PowerPack dobra a duração típica da bateria
do G7 para (até 36 horas em operação normal).
É importante observar que o PowerPack do
G7 funciona apenas em temperaturas acima
de 0°C (32°F).

O QUE VOCÊ VERÁ NO G7
Quando o PowerPack
estiver conectado ao G7,
a luz de carregamento
se acenderá na parte
inferior do G7 e o ícone
da bateria exibirá um raio
para mostrar que o G7
está sendo carregado.
OBSERVAÇÃO: Se a bateria do G7
estiver totalmente descarregada,
a carga deverá ser iniciada
ao pressionar o botão de
carregamento do PowerPack.

A partir do menu de acessórios,
é possível ver as informações
do PowerPack (como ID
da unidade e versão do
dispositivo) e o nível da bateria.
O nível do PowerPack também
pode ser verificado ao
pressionar o botão na parte
traseira do dispositivo. As luzes
se acenderão para representar
o nível da bateria.

PowerPack
Voltar
Nível da bateria
Informações da
bateria

CARGA
O G7 PowerPack pode ser carregado enquanto
conectado ao G7 ou de forma independente, com
o uso de um clipe e cabo de carregamento ou com
o carregador de parede da Blackline, com 5 ou 20
compartimentos.
Para carregar enquanto estiver conectado ao G7
ou de forma independente:

Acesse support.BlacklineSafety.com para
obter informações sobre materiais de suporte
adicionais.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para obter suporte técnico, entre em contato
com a nossa equipe de Atendimento ao Cliente.

1. Insira o micro USB no clipe de carregamento
2. Deslize o clipe de carregamento para a porta
de carregamento do PowerPack.
3. Caso haja conexão ao G7 durante o
carregamento, a luz vermelha de carregamento
do G7 se acenderá. A bateria do PowerPack e
do G7 serão carregadas em conjunto. O nível de
bateria do dispositivo do G7 pode ser visualizado
na tela. O nível do PowerPack pode ser visualizado
nas luzes de nível da bateria, tanto ao carregar de
forma isolada quanto durante a conexão ao G7.
OBSERVAÇÃO: O carregamento do PowerPack (com G7 ou de
forma independente) pode levar até 4 horas.

América do Norte (24 horas)
Ligação gratuita: 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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