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APLICAÇÃO G2Call
Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi
Para registar o monitor na rede Wi-Fi da sua habitação será necessário descarregar e instalar a aplicação G2Call
®
TM
no seu telefone. A aplicação está disponível para os sistemas operativos Android e iOS e pode descarregá-la
de forma gratuita a partir de Google Play e Apple Store, respetivamente.

Inicie a aplicação quando estiver instalada no seu telemóvel. Leia atentamente os termos e as condições de
utilização da aplicação: poderá aceder à mesma depois de os aceitar. A aplicação vai solicitar autorizações
para aceder a certas funções do telefone, como a utilização do altifalante, do microfone, etc. Deve dar a sua
autorização para um correto funcionamento da aplicação.
Durante o processo de registo, alguns telefones experimentam problemas enquanto estão conectados à rede de
telefonia móvel. Recomendamos que ponha o telemóvel no modo avião com o Wi-Fi ativado, durante o
processo de registo.
Ative a funcionalidade Wi-Fi do monitor principal mediante o ícone
do menu principal. Aceda ao ecrã Wi-Fi do
menu de definições e comprove se na parte superior direita do ecrã aparece o sinal de emparelhamento
.
Para iniciar o registo, carregue na opção “Anexar monitor”. Se já havia um monitor registado no seu telefone,
carregue no ícone
para acrescentar um novo monitor. Seguidamente carregue na opção “Monitor novo”,
dado que é a primeira vez que o monitor é registado na rede da sua habitação; se o monitor tiver sido registado
anteriormente noutra rede, reinicie os definições Wi-Fi. Deixe o ecrã da aplicação em segundo plano e ative o
Wi-Fi do seu telefone; ligue-se à rede que começa com “UID”, volte ao ecrã da aplicação e carregue em
“Seguinte”.

+

Selecione a rede Wi-Fi à qual vai ligar o seu monitor. Em caso de mais de uma rede, selecione a mais próxima do
seu monitor. Nota: devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes
disponíveis (ver página seguinte).

Monitores

Anexar monitor

Monitor novo

Monitor novo

Se o seu monitor Wi-Fi tiver sido

A que rede Wi-fi quer
ligar o seu monitor?

1 configurado anteriormente, reinicie
as suas definições de Wi-Fi
seguindo o manual de instruções.

+

Anexar monitor

Monitor novo

2

Ative o Wi-Fi do seu telemóvel e
buscar as redes disponíveis.

3

Ligar à rede que começa por
“UID”.

MyWiFi
Ligado

Monitor ligado à rede

UIDae01096a7e

Em caso de mais de uma rede,
selecione a mais próxima
do seu monitor.

UID ae01096a7e
MyWiFi
MyWiFi_2
TP-Link

Seguinte

DL ink

Ecrã exclusivo Android
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APLICAÇÃO G2Call
Registo inicial de um monitor numa rede Wi-Fi
Introduza a contra-senha de acesso à rede. Se estiver a fazer o registo num dispositivo com sistema operativo
iOS, introduza de forma manual o identificador SSID da rede. Ao carregar em “Seguinte” será iniciado o
processo de emparelhamento, que pode demorar até dois minutos e meio.
Se o processo de emparelhamento finalizar com sucesso será mostrado o ecrã de configuração básica do
monitor. Atribua um nome para o diferenciar de outros possíveis monitores que tiver registados no seu
telemóvel. O valor de fábrica da contra-senha de ligação é “1234”. Esta contra-senha apenas pode ser mudada
depois de registar o monitor. Se o monitor estiver ligado a uma segunda placa ou câmaras de vigilância, deve
indicá-lo.
Se, pelo contrário, o processo de emparelhamento falhar, aceda ao ecrã Wi-Fi do menu de definições do monitor e
comprove que está ligado à sua rede Wi-Fi: o nome da sua rede deve aparecer no campo SSID e a parte
superior direita do ecrã deve mostrar as barras de intensidade do sinal de conexão. Em caso afirmativo, registe
o monitor mediante a opção “Monitor ligado à rede”.
Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.

Monitor novo

Monitor novo

Monitor novo

Monitores
Casa

Introduzir a contra-senha Wi-fi para
“MyWiFi”

Introduza a rede Wi-Fi a
que quer ligar o seu monitor.

Nome

Casa

Em caso de mais de uma rede,
selecione a mais próxima do
seu monitor.

UID

ae01096a7e

SSID

MyWiFi

Contra-senha

Seguinte

Ecrã exclusivo Android

Seguinte

Ecrã exclusivo iOS

Contra-senha

+
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APLICAÇÃO G2Call
Registo de um monitor ligado à rede
Certifique-se de que o seu telemóvel dispõe de conectividade, quer seja Wi-Fi, quer através do seu fornecedor de
telefonia.
Carregue na opção “Anexar monitor” ou no ícone + para anexar um novo monitor. Seguidamente carregue na
opção “Monitor ligado à rede”. Pode optar entre procurar monitores conectados na sua rede, devendo estar o
telemóvel conectado à mesma, ou introduzir os seus dados manualmente.
Se optar pela opção “Procurar”, a aplicação mostrará os identificadores (UID) dos monitores conectados.
Selecione o monitor que pretender registar na sua aplicação, sendo visualizado o ecrã de configuração básica
do monitor.
Se escolher a opção “Anexar manualmente”, poderá digitalizar com o seu telemóvel o código QR situado na parte
posterior do monitor, ou introduzir manualmente o identificador UID (que encontrará no ecrã Wi-Fi do menu de
definições) no ecrã de configuração básica do monitor.
Finalizado o processo, o monitor registado aparecerá como disponível.

Monitor ligado

Monitores ligados

Anexar manualmente

Seleccionar o monitor da lista
ao qual se quer ligar

Pulsar para digitalizar o
código QR localizado
na parte de trás do
monitor

Monitor novo

Nome

Escritório

UID

vksp9p6k8ztu

Contra-senha

Procurar

UID ae01096a7e
UID vksp9p6k8ztu

Anexar manualmente

UID 93ztys5jj72a

... ou
Introduzir o UID
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Ajustes avançados de um monitor registado
Para aceder aos ajustes avançados de um monitor registado na aplicação, carregue no ecrã de pré-visualização
do referido monitor e depois sobre o ícone
da parte superior direita do ecrã. Mesmo que o monitor não
esteja ligado nesse momento, poderá realizar os ajustes.
ID.
Para modificar os ajustes do monitor, a receção de notificações deve estar desativada. Para além dos ajustes
do monitor poderá ativar a função de pedido de contra-senha para desbloquear a porta. Esta contra-senha é
igual à descrita na página 4 e pode ser modificada a partir dos ajustes avançados. Esta contra-senha será
solicitada para voltar a desativar a função.
Utilize o ícone
para modificar os ajustes. Depois de realizados, guarde os ajustes mediante o ícone
quiser sair sem guardar as alterações, utilize o ícone
.

. Se

Contra-senha.
Permite alterar a contra-senha de ligação ao monitor. É a mesma contra-senha utilizada para desbloquear a
porta no caso de ter ativado a função. Depois de alterar a contra-senha, guarde as alterações com o
ícone
. Se quiser sair sem guardar as alterações, utilize o ícone
.
Nota: esta contra-senha fica guardada no monitor. Se outro telefone tiver acesso a este monitor, também
deverá realizar as modificações nos ajustes básicos do referido monitor.
Pulsar para falar.
A aplicação dispõe de comunicação mãos livres com a placa. Se preferir, pode ativar a função “Pulsar para
falar” carregando no quadrado.
Vista prévia.
Estabelece a qualidade do sinal de vídeo por defeito (número de imagens por segundo) para a adequar ao tipo
de ligação de dados. Também define se o áudio da placa para o telefone é ativado de forma automática após
a receção da chamada ou, pelo contrário, se é necessário carregar no ícone de atender.

Ajustes do monitor

ID

Contra-senha

Vista prévia

ID

Nome

Casa

Actual

De 1 a 15 números

Áudio

Contra-senha

UID

UID

Nova

De 1 a 15 números

Qualidade do vídeo Alta

Pulsar para falar

Contra-senha

Confirmar

De 1 a 15 números

Vista prévia

PIN para desbloquear

Wi-Fi
Notificacão
Versão de FW
Sincronizar data e hora
Apagar

Média
Baixa
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Ajustes avançados de um monitor registado
Wi-Fi.
Permite mudar a rede Wi-Fi à qual está ligado o monitor por outra das disponíveis no seu meio.
Nota: devido a restrições do sistema operativo iOS, não é possível mostrar a lista de redes disponíveis,
devendo introduzir de forma manual o identificador SSID da rede.
A alteração de rede apenas pode ser realizada quando o telefone se encontra na mesma localização que o
monitor.
Notificação.
Para poder receber as transferências de chamada a partir deste monitor, será necessário ativar a função de
notificação. Desative esta função se a única coisa que quiser for ligar-se ao equipamento sem ter sido
chamado.
Versão de FW.
Mostra a versão de FW deste monitor e a última versão existente no servidor remoto de comunicações, sendo
possível a sua atualização. A aplicação informa sobre a existência de uma nova versão de FW mediante uma
advertência sobre o ícone de configuração avançada do monitor.
Sincronizar data e hora.
Permite atualizar a data e a hora do monitor com os dados do telefone.
Apagar.
Apaga o monitor da aplicação. A receção de notificações deverá estar desativada para o apagamento.

Versão de FW

Versão actual

V500R001B009

Última versão

V500R001B009

Actualizar
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Ecrã principal
Ao executar a aplicação, e depois do ecrã de boas-vindas, é visualizado o ecrã de seleção dos monitores ligados.
Aqueles que dispuserem de conectividade, vão mostrar o ícone
. Para visualizar a imagem proveniente de
um dos equipamentos, carregue no monitor registado, acedendo ao ecrã de comunicação (ver página
seguinte).
Se carregar no ícone
, acederá ao ecrã de eventos. Este ecrã mostra a lista de eventos: chamadas atendidas,
chamadas perdidas e aberturas de porta. Cada evento mostra o número de placa entre parênteses e a hora em
que aconteceu. Deslize o ecrã para baixo para atualizar a lista. Ao carregar no ícone
, poderá apagar todos
os eventos; se carregar num dos eventos durante 2 s, poderá apagar os eventos que selecionar ou todos
simultaneamente, utilizando o ícone
.
O ícone
encaminha para o ecrã que mostra as imagens ou vídeos gravados a partir da aplicação. Carregue
sobre qualquer das gravações para a visualizar em ecrã completo, onde também poderá partilhá-la ou apagála de forma individual. Se carregar no ícone
poderá apagar e partilhar várias ou todas as gravações de forma
simultânea. Para isso, utilize os ícones
,
e
.
Para aceder aos ajustes da aplicação, carregue no ícone
. Aqui poderá selecionar se quer que o telefone toque
e / ou vibre ao receber uma chamada. Ao carregar no ícone
poderá visualizar a versão desta aplicação,
bem como a política de privacidade da Golmar. Nos dispositivos Android, saia da aplicação com o ícone
ou
force o encerramento: continuará a receber as chamadas e a aplicação não consumirá bateria.

Monitores

+

Eventos

Gravações

Ajustes

2018-06-13

Casa
Casa (1)
2018-06-13 19:17:18
Escritório (2)
2018-06-13 19:17:18

2018-06-13 16:25:19

2018-06-13 17:45:39

2018-06-13 18:12:00

Som
Vibração

Casa (1)
1

2018-06-13 19:17:18
Casa (1)

2

2018-06-13 19:17:18

Escritório

Sair
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Ecrã de comunicação
Foi ativada a transferência de chamada no monitor e as notificações estão ativadas na aplicação, receberá as
chamadas realizadas na placa de rua. Um ecrã emergente mostra a origem da chamada. Pode aceitar a
chamada com o ícone
ou rejeitar-la carregando em
. Depois de aceitar a chamada, poderá estabelecer
comunicação de áudio carregando no ícone
.
Tanto se aceder ao ecrã de comunicação mediante uma receção de chamada, como se a partir do ecrã principal,
as opções a seguir detalhadas serão as mesmas.

Casa

Casa

Casa

2019-12-16 17:45:39

2019-12-16 17:45:39

Placa 1

Placa 1

2019-12-16 17:45:39

Casa 1

Placa 1

Pulsar para falar

2

1

2

1
2

1

Ativa ou desativa o áudio proveniente da placa durante o processo de visualização. O
estado inicial depende da configuração da vista prévia do monitor (página 6).
Ativa ou desativa o microfone do telefone durante o processo de comunicação. No modo
de comunicação “Pulsar para falar” está desativado.
Tira uma fotografia.

Carregue para iniciar a gravação de um vídeo. Para finalizar a gravação, volte a carregar no ícone.
Muda a fonte de origem da imagem. Este ícone aparece ativado (cor branca) no caso de o sistema
ter mais de uma placa ou ter uma câmara externa conectada e a visualização no monitor ter sido
ativada. É possível realizar a alteração durante os processos de visualização e comunicação.

Inicia ou finaliza a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem
uma duração máxima de 90 s.
No modo de comunicação “Pulsar para falar”, pressione o botão enquanto fala e liberte-o para
escutar.
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Ecrã de comunicação

Casa
2019-12-16 17:45:39

Placa 1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída CV da placa. Será necessário introduzir
uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 6.
Ativa o trinco elétrico ou o dispositivo conectado à saída de relé da placa. Será necessário introduzir
uma contra-senha para a ativação se isso tiver sido definido na página 6.
Permite mudar a qualidade do sinal de vídeo para a adequar ao tipo de conexão
de dados.
Muda entre o modo de ecrã completo (orientação horizontal do telefone) e o modo de ecrã
normal (orientação vertical).

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

