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BEVEZETÉS

KI IS A BLACKLINE SAFETY?
 Székhelye Calgary-ban, Kanada Alberta államában van.
 A G7 készülékével globális piacvezető a hálózatos biztonságtechnikában
 Tehetséges fejlesztő mérnökökből álló csapata minden fejlesztést házon belül végez
 Biztonsági rendszereket felügyelő központ és vevőszolgálat házon belül
 Több mint 10 országban elérhető szolgáltatások
 Globálisan már több min 25.000 munkavállaló biztonságára ügyelünk
 Több mit 26,5 millió óra regisztrált műszerhasználat és több mint 850.000 feldolgozott riasztás a
partnereknél

BEVEZETÉS

MILYEN KÉSZÜLÉK A G7?

Alapkészülék

Négygázos
Egygázos

 Egy bárhol bevethető, a személyek biztonságára ügyelő monitor gázérzékelővel
 Az akku működési ideje 18 óra
 Kétirányú szöveges üzenetváltás
 Kétirányú beszédes üzenetváltás (OPCIÓ)
 Az esemény helyének azonnali biztos megismerése
 Gyújtószikramentes kialakítás

BEVEZETÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
Saját felügyelet

Blackline felügyelet

 A munkáltató saját ügyeleti
szervezete figyeli a Blackline Live
felhasználói fiókot

 A Blackline Safety által fenntartott
ügyelet figyel és ügyel az Ön
csoportjára az év minden napján 24
órában
 A reakcióidő a riasztások 99,5 %ában kevesebb mint egy perc

A HARDVER RÉSZLETEI

Fényjelzések felül
Visszajelzés és figyelmeztető jel
Riasztás
LiveResponse (a felügyelő központ fogadta a vészjelzést)
Feltűzhető betét (Alap,
Egygáz vagy Négygáz)

LCDDisplay
FEL - gomb
OK - gomb
BE / Ki
kapcsoló

SureSafe jelzés
Villog (bekapcsolva),
Folyamatos (kapcsolódott)

Feltűzhető betét
adattáblája

Hangszóró
Fém övcsipesz
LE - gomb
Adattábla
Meghúzó retesz

Kapcsoló nyelv
Töltőcsatlakozás

Mikrofon – csak G7c
Töltésjelző

EINSCHALTEN

A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer a Be/Ki kapcsolót.

SURESAFE-LÁMPA
Villogó SureSafe lámpa azt jelzi, hogy a
készüléke keresi a kapcsolatot a rendszerrel.
Semmi pánik! Az teljesen OK, ha a lámpa
egy rövid ideig villog.

Ha a lámpa folyamatosan világít, akkor
készüléke kapcsolódott a Blackline biztonsági
hálózathoz.

MŰKÖDÉSI TESZT / KALIBRÁLÁS

Működési teszt (Bump Test)

Kalibrálás

Bekapcsolás után jelzi Önnek a G7 ha egy működési teszt vagy kalibrálás elvégzése esedékes.

Mit kell tenni?
A FEL- és a LE gombokat
lenyomva tartva nyugtázza
ezt az üzenetet.
Ezt követően végezzen el
egy működési tesztet, vagy
kalibrálást a következő
oldalon ismertetett módok
egyiké szerint.

MŰKÖDÉSI TESZT / KALIBRÁLÁS

Működési tesztet és kalibrálást kétféle módon lehet elvégezni:

G7-Dock tesztállomással:
1. Helyezze be a G7 készüléket a
Dock-ba
2. Zárja le a fedelet
3. Válassza ki a menüből a Működési
teszt vagy a Kalibrálás opciót
4. A továbbiakat a G7-Dock
automatikusa elvégzi!

Manuálisan:
1. A menü behívásához nyomja meg az
OK gombot
2. A FEL és a LE gombokkal keresse meg
a Működési teszt funkciót
3. Válassza ki a Bump Test funkciót
4. Kövesse a kijlezőn megjelelnő
utasításokat

A KÉSZÜLÉK HORDÁSA

Derékövön

Mellen

NE HAGYJA A BEKAPCSOLT G7 KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL, EZ HAMIS RIASZTÁST OKOZHAT

VISZAJELZÉSRE VÁRÓ SÁRGA FIGYELMEZTETÉS

VISSZAJELZÉSRE VÁRÓ SÁRGA FIGYELMEZTETÉS

Elesés érzékelése

Visszajelzés-időzítő

Mit kell tenni?
Minden rendben van Önnél?
Ha igen. Akkor a nyomja
meg a piros nyelvkapcsolót
és a készülék ismét a
normál üzemmódra vált.

Mozdulatlanság

VISZAJELZÉSRE VÁRÓ SÁRGA FIGYELMEZTETÉS

Mi történik akkor. Ha nem jelzi a készüléknek, hogy Önnél minden
rendben van?
VISSZJELZÉSRE VÁRÓ SÁRGA FIGYELMEZTETÉS

PIROS VÉSZJELZÉS

Ha nem jelzi vissza, hogy Önnél minden rendben, akkor a sárga jelzés piros
vészjelzésre (riasztás) vált és értesíti az ügyeleti csoportot.

Mit kell tenni?
A készülék elnémításához
tartsa lenyomva a FEL és
a LE gombot.
Ne felejtse el azonban,
hogy a vészjelzés
továbbra is fennáll.

SOS RIASZTÁS

Ha azonnali segítségre van szüksége akkor küldhet egy SOS riasztást.

Mit kell tenni?

Hogyan lehet a
riasztást némítani?

Húzza fel a
nyelvkapcsolót!

Tartsa lenyomva a FEL és
a LE gombot.
Ne felejtse el azonban,
hogy a vészjelzést ezzel
nem törölte.

PIROS GÁZ-RIASZTÁS

(STEL)
RÖVID IDEJŰ
EXPOZÍCIÓS
HATÁRÉRTÉK

MAGAS
RIASZTÁS

(TWA)
IDŐSÚLYOZOTT
ÁTLAG

(OL)
MÉRÉSHATÁR
TÚLLÉPÉSE

A G7 a környezetében lévő veszélyről informálja Önt.
Valósidejű felhasználók részére bizonyos gázriasztások automatikusan
piros riasztást váltanak ki, és értesítik az ügyeleti szolgálatot.
Mit kell tenni?
Hagyja el a területet. Amint
biztonságban van és
lehetséges tartsa lenyomva
a FEL és a LE gombokat a
fény és hangjelzések
elnémítására.

LIVE RESPONSE

LIVERESPONSE
A LiveResponse lámpa kéken villog, ha az ügyeleti személyzet reagált az Ön
készülékéről beérkezett riasztásra és ehhez az Ön vállalata által meghatározott
vészhelyzeti protokollt használja. Ha ez a jelzés látható az Ön készülékén, akkor
valaki kapcsolatba fog lépni Önnel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Önnel
minden rendben van.
Mit kell tenni?
Semmit! Várjon addig, amíg
az ügyelettől egy hívást
vagy üzenetet nem kap, és
közölje velük, hogy Önnél
minden rendben, vagy
segítségre van szüksége.

?

Ki lehet az ügyeleti személyzet?
Az ügyleti személyzet lehet a Blackline Live biztonsági szolgálata
vagy az Ön vállalata saját ügyeleti szolgálata.

GELBES WARNSIGNAL

SÁRGA FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

Új üzenet

Hálózati
kapcsolat
megszakadt

Akku gyenge

Működési
teszt

Kalibrálás

• Alsó riasztási
érték gázra
• Szenzorhiba
• Határérték alatti
szint
• A szivattyú megállt

Mit kell tenni?
Miután olvasta a
kijelzőn megjelent
üzenetet, tartsa
lenyomva a FEL és a
LE gombokat a
készülék
némításához.
FIGYELEM: Ezekből a sárga figyelmeztető jelzésekből soha nem lesz piros.
Ezek mindig csak Ön és a készüléke közötti működnek.

ÜZENETEK KÜLDÉS és FOGADÁSA

KÜLDÉS

FOGADÁS

Egy üzenet küldése:

Egy üzenet fogadása:

1.
2.

1.

3.

Nyomja meg az OK gombot
Válassza ki az üzenet küldése
(send message) pontot
Görgessen le addig az üzenetig
amit küldeni akar, és nyomja meg
az OK gombot.

2.

Olvassa el az Önnek küldött
üzenetet
Tartsa lenyomva 3 másodpercig a
FEL és a LE gombokat

PUSH-TO-TALK – BESZÉDFUNKCIÓ

HÍVÁS FOGADÁSA

HÍVÁS INDÍTÁSA
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros
nyelvkapcsolót
Ha a G7c már nem pityeg, akkor tartsa
továbbra is lenyomva a kapcsolót és
kezdjen el beszélni
Ha befejezte a beszédet, engedje el a
nyelvkapcsolót.
A G7c ismét pityegő hangot ad, és ezzel
jelzi Önnek, hogy az üzenetét meghallgatták

1.

2.
3.

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a G7 készülék mikrofonjába beszéljen és
ne a feltűzött gázérzékelőre, mert akkor téves gázriasztást idézhet elő.

A G7c egy pityegő (sípoló)
hangot ad. Ezzel jelzi, hogy
PTT üzenet érkezett
A G7c lejátssza az üzenetet
Az üzenet végén a G7c
ismét ad egy pityegő
(sípoló) hangot.

PUSH-TO-TALK – CSATORNÁK

Elérhető csatornák
• 0–99 csatornák
Számozott csatornák különböző
készülékhasználó csoportok részére

CSATRORNVÁLTÁS
1

2

3

• Csak fogad
A G7 minden készülékről fogad
hívást és nem képes más
készülékeket hívni
• Minden hívás
A G7 a szervezet minden PTT
készülékre küld hívást, de csak
minden hívást fogad. Ezt a
csatornát csak a biztonsági
személyzet használja!

A csatornaváltást a G7 főmenüjében vagy a másodlagos menüjében lehet
elvégezni.

KONFIGURÁCIÓS ÜZEMMÓD

Elérhető üzemmódok

MODUS AUFRUFEN

Az, hogy Ön mit lát a készüléke kijelzőjén,
a Blackline Live-ban Önnek beállított
konfigurációs profiltól függ
• Normál
A G7általános konfigurálása mindennapos
használathoz
• Belépés előtt
A légtér elemzése belépés előtt, szivattyúval
vagy szivattyú nélkül.
• Légzésvédő készülék
Használat izolációs légzésvédő készülékkel
• Szivárgáskeresés
Gázszivárgás keresése egy meghatározott
környezetben szivattyúval vagy szivattyú nélkül..
• Magas kockázat
Általános magas kockázatú szituációkhoz, mint
pl. evakuálás.
• Szivattyús üzem
Folyamatosan működteti a szivattyút – úgy mit a
beszállással végzett munkáknál. Ehhez az
üzemmódhoz szivattyús betétre van szükség.

Az egyes üzemmódok kiválasztása a G7 főmenüjében vagy a másodlagos
menüben lehetséges.
Egy üzemmód beállítása után a G7 kijelzője megfordul, és az üzemmód jele
fent az információs zászlóban lesz látható.

KONFIGURÁCIÓS ÜZEMMÓD

ÜZEMMÓD HASZNÁLATA
Ha egy üzemmódban időtúllépés jelenik meg, akkor a G7 megerősítést kér arra, hogy
ebben az üzemmódban akar Ön tovább működni.

Mit kell tenni?
Nyomja meg a FEL
gombot ha fojtani akarja.
Nyomja meg a LE gombot
ha ki akar lépni ebből az
üzemmódból.

Amennyiben 30 másodpercen belül nem erősíti meg, hogy folytatni akarja, akkor a G7 visszatér a normál
üzemmódba. Ha a visszajelzés aktiválva van, akkor visszajelzést kell adnia.
FIGYELEM: A Magas kockázat és a Szivattyús üzemmódban nincs időtúllépés. Önnek manuálisan kell a normál
üzemmódba visszalépni.

G7 MULTI SZIVATTYÚS BETÉT

Mintavevő tömlő
Gyorscsatlakozó
Szivattyú

A SZIVATTYÚ BEKAPCSOLÁSA
1.

Tegyen fel egy többgázos szivattyús betétet a G7 készülékre

2.

Válassza ki a menüben szivattyús üzemmódot, úgy mint a
veszélyes területre való belépés előtt vagy a szivárgáskereséshez

3.

Végezze el a kijelzőn adott utasítások szerint a szivattyú működési
próbáját

4.

A szivattyú automatikusa elindul

FIGYELEM: Ha a működési próba nem eredményes, akkor a készülék
nem kapcsol át szivattyús üzemmódra és nem indul el a szivattyú.

A SZIVATTYÚ LEKAPCSOLÁSA
1.

Válasszon ki a menüben egy szivattyú nélküli üzemmódot, mint
az izolációs légzésvédő használathoz vagy a magas
veszélyeztetésnél.

SZIVATTYÚ MŰKÖDÉSI PRÓBA
A működési próba célja annak megállapítása, hogy a szivattyú
megfelelően működik, még mielőtt a szivattyúval a környezetében
gázmintát venne.
A Blackline többgázos szivattyús betéttel a működési próbát
kétféleképpen lehet elvégezni:

AUTOMATIKUS
PRÓBA

MANUÁLIS PRÓBA
Ezt a próbát bármikor el lehet végezni
amikor a szivattyú üzemel.

A G7 elvégzi ezt a próbát még mielőtt a
szivattyús üzemmódot bekapcsolja.
A próbával kapcsolatos utasítások a kijelzőn
láthatók. Ha a próba eredményes, akkor a G7
bekapcsolja a szivattyús üzemmódot és a
szivattyú elindul.
Ha a működési próba nem eredményes,
akkor a készülék visszalép a normál
üzemmódba.

A manuális próba menete:
1. Zárja el a gázbemenetet. Fogja be a
mintavevő tömlő végét
2. Várja meg a sárga figyelmeztető jelzést
3. Nyissa meg a gázbemenetet
4. Várja meg a figyelmeztető jelzés
megszűnését
Ha a gázbemenet zárásakor megjelenik a
sárga figyelmeztetés, és nyitása után
kialszik, akkor a készüléke biztonságosan
működik.

FIGYELEM: A G7 sárga figyelmeztető jelzés ad, ha a szivattyú működése közben
zavart észlel.

VÁLASZTHATÓ SZIVATTYÚS ÜZEMMÓDOK
Ha a G7-re egy többgázos szivattyús betét van feltűzve, akkor megjelenik egy új másodlagos és egy
fűmenü opció.

Szivattyú opciók
Vissza
Tesztidő BE
Tömlőhossz

SZIVATTYÚOPCIÓK MENÜ
A szivattyúopciók menüt a G7 fűmenüjében
a BEÁLLÍTÁSOK alatt lehet elérni.
Itt lehet többek között az alábbiakat
beállítani:
• A tesztidő aktiválása vagy kikapcsolása
• Tömlőhossz

MÁSODLAGOS MENÜ
Szivattyú be
L tömlő: 10 m
300 ml/min
Test 70 Sek.

A szivattyú másodlagos menüjét a LE gomb megnyomásával
lehet a G7 kijelzőjén előhívni.
Itt többek között az alábbiak láthatók:
• A szivattyú BE vagy KI van kapcsolva
• Tömlőhossz (a szivattyú opciók menüben beállítva)
• Szívott minta mennyisége (valós időben, a G7 által
szabályozva)
• Teszt időzítő (ha a szivattyú opcióban aktiválva van)

AKKU TÖLTÉSE

A G7c teljesen töltött akkuval 18 órát üzemel.
Ne felejtse el minden műszak után a készüléket
töltőre tenni!
Mit kell tenni?
Csatlakoztassa a
töltőadaptert a G7
báziskészülékhez és
utána a töltőkábel MikroUSB csatlakozójához.

QUESTIONS?

SUPPORT

support.BlacklineSafety.com

VEVŐSZOLGÁLAT
Műszaki támogatást a BlacklineSafety vevőszolgálata ad.
Nemzetközi (24 órás)
+1-403-452-0327
support@blacklinesafety.com

