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G2Call APP
Eerste registratie van een monitor op een Wi-Fi netwerk
Om de monitor in het Wi-Fi-netwerk van uw woning te registreren, moet u de G2Call-app op uw telefoon
TM
downloaden en installeren. De applicatie is beschikbaar voor Android® en iOS -besturingssystemen en kan
gratis worden gedownload via respectievelijk Google Play en Apple Store.

Start de applicatie wanneer deze eenmaal geïnstalleerd is op uw telefoon. Lees aandachtig de
gebruiksvoorwaarden van de applicatie: u kunt deze openen nadat u deze heeft geaccepteerd. De applicatie
vraagt toestemming om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de telefoon, zoals het gebruik van de
luidspreker, de microfoon, ... U moet uw toestemming voor de juiste werking van de applicatie geven.
Tijdens het registratieproces ondervinden sommige telefoons problemen terwijl ze zijn verbonden met het mobiele
netwerk. We raden aan dat u uw mobiel in de vliegtuigmodus zet, met wifi geactiveerd, tijdens het
registratieproces.
Activeer de Wi-Fi-functionaliteit van de hoofdmonitor met behulp van het pictogram
naar het Wi-Fi-scherm in het instellingenmenu en controleer of het koppelsignaal
van het scherm verschijnt.

in het hoofdmenu. Ga
in de rechterbovenhoek

Om de registratie te starten, klikt u op de optie "Monitor toevoegen". Als er al een monitor op uw telefoon is
geregistreerd, klikt u op het pictogram
om een nieuwe monitor toe te voegen. Klik vervolgens op de optie
"Nieuwe monitor", aangezien dit de eerste keer is dat de monitor wordt geregistreerd in het netwerk van uw
woning; als de monitor eerder in een ander netwerk was geregistreerd, herstart dan de Wi-Fi-instellingen. Laat
het toepassingsscherm op de achtergrond staan en activeer het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon; maak
verbinding met het netwerk dat begint met "UID", keer terug naar het toepassingsscherm en druk op
"Volgende".

+

Selecteer het Wi-Fi netwerk waarmee u uw monitor verbindt. Selecteer bij meer dan één netwerk het netwerk dat
zich het dichtst bij uw beeldscherm bevindt. Opmerking : vanwege beperkingen van het iOSbesturingssysteem is het niet mogelijk om de lijst met beschikbare netwerken weer te geven (zie de volgende
pagina).

Monitoren

Voeg monitor toe

1

+

Monitor Toevoegen

Nieuwe monitor

Nieuwe monitor

Nieuwe monitor

Als uw Wi-Fi-monitor al eerder is
geconfigureerd, stelt u de Wi-Fiinstellingen opnieuw in door de
instructies te volgen

Met welk Wi-Fi netwerk moet
uw monitor verbonden worden?
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Schakel uw smartphone wifi in en zoek
naar beschikbare netwerken
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Verbind uw smartphone met het netwerk
beginnend met „UID“

MyWiFi

Als je meer dan één hebt,
selecteer het dichtstbijzijnde
netwerk naar uw monitorlocatie.

UID ae01096a7e
MyWiFi

Verbonden

Monitor verbonden met netwerk

UIDae01096a7e

MyWiFi_2

TP-Link

Volgende

DL ink

Android schermafbeelding
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Eerste registratie van een monitor op een Wi-Fi netwerk
Voer het wachtwoord in voor toegang tot het netwerk. Als u zich aanmeldt op een apparaat met een iOSbesturingssysteem, voert u handmatig de SSID-ID van het netwerk in. Als u op "Volgende" drukt, wordt het
koppelingsproces gestart. Dit kan twee en een halve minuut duren.
Als het koppelingsproces is voltooid, wordt het configuratiescherm voor de basismonitor weergegeven. Geef het
een naam deze te onderscheiden van andere mogelijke monitoren die op uw telefoon zijn geregistreerd. De
fabrieksinstelling voor het verbindingswachtwoord is "1234." Dit wachtwoord kan alleen worden gewijzigd als
de monitor is geregistreerd. Als de monitor is aangesloten op een tweede deurpaneel of CCTV-camera's, geeft
u dit aan.
Als het koppelingsproces daarentegen is mislukt, gaat u naar het Wi-Fi-scherm van het menu met
monitorinstellingen en controleert u of het is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk: de naam van uw netwerk moet in
het veld SSID en rechtsboven worden weergegeven van het scherm zou de intensiteitsbalken van het
verbindingssignaal moeten tonen. Bevestig in dat geval Nieuwe monitor met de optie "Monitor aangesloten op
het netwerk".
Als het proces is voltooid, wordt de geregistreerde monitor weergegeven als beschikbaar.

Nieuwe monitor

Nieuwe monitor

Nieuwe monitor

Monitoren
Vila

Voer het Wi-Fi wachtwoord in voor
“MyWiFi”

Voer het Wi-Fi netwerk in waar
de monitor mee verbonding
moet maken.
Als u meer dan één netwerk heeft,
selecteert u het dichtstbijzijnde
netwerk naar uw monitorlocatie.

SSID

MyWiFi

Wachtwoord

Volgende

Android schermafbeelding

Volgende

iOS schermafbeelding

Naam

Vila

UID

ae01096a7e

Wachtwoord

+
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Registratie van een monitor al gekoppeld aan een netwerk
Zorg ervoor dat uw telefoon verbinding heeft, via Wi-Fi of via uw telefoonnetwerkprovider. Klik op de optie
"Monitor toevoegen" of op het pictogram + om een nieuwe monitor toe te voegen. Klik vervolgens op de
optie "Monitor verbonden met het netwerk". U kunt kiezen tussen het zoeken naar monitoren die op uw
netwerk zijn aangesloten, de telefoon die erop is aangesloten of de netwerkgegevens handmatig invoeren.
Als u de optie "Zoeken" kiest, toont de applicatie u de identificatiegegevens (UID) van de aangesloten
monitoren. Selecteer de monitor die u wilt registreren in uw applicatie en laat het basisscherm voor de
configuratie van de monitor zien.
Als u de optie "Voeg handmatig toe" kiest, kunt u de QR-code op de achterkant van de monitor scannen
met uw telefoon of handmatig de UID invoeren (die u kunt vinden op het Wi-Fi-scherm van het
instellingenmenu) in de basisconfiguratiescherm van de monitor.
Als het proces is voltooid, wordt de geregistreerde monitor weergegeven als beschikbaar.

Monitor aangesloten

Verbonden monitoren

Handmatig toevoegen

Selecteer in de lijst de
monitor waarmee u
verbinding wilt maken.

Klik om de QR -code te scannen
die zich op de achterkant van de
monitor bevindt

Nieuwe monitor

Naam

device1

UID

vksp9p6k8ztu

Wachtwoord

Zoeken

UID ae01096a7e
UID vksp9p6k8ztu

Handmatig toevoegen

UID 93ztys5jj72a

... of
Voer UID in
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Geavanceerde instellingen van een geregistreerde monitor
Om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen van een monitor die is geregistreerd in de toepassing,
klikt u op het voorbeeldscherm van die monitor en vervolgens op het pictogram
in de rechterbovenhoek
van het scherm. Zelfs als de monitor op dat moment niet is aangesloten, kunt u de instellingen aanpassen.
ID.
Om wijzigingen in de basisinstellingen van de monitor aan te brengen, moet het ontvangen van meldingen van
het vorige scherm worden uitgeschakeld. Naast de basisinstellingen van de monitor die worden beschreven
op pagina 4, kunt u de functie voor wachtwoordverzoeken activeren om de deur te openen. Dit wachtwoord is
hetzelfde als dat van de basisinstellingen van de monitor en kan worden gewijzigd via de geavanceerde
instellingen. Dit wachtwoord wordt gevraagd om de functie opnieuw uit te schakelen.
Druk op het pictogram om de instellingen te wijzigen. Sla de gemaakte wijzigingen op door op het pictogram
te drukken. Om de gemaakte instellingen te annuleren, druk op het pictogram
.
Wachtwoord.

Hiermee kunt u het verbindingswachtwoord voor de monitor wijzigen. Het is hetzelfde wachtwoord dat wordt
gebruikt om de deur te openen als de functie is geactiveerd. Nadat het wachtwoord is gewijzigd, slaat u de
wijzigingen op met behulp van het pictogram
. Om de gemaakte instellingen te annuleren, druk op het
pictogram
.
Opmerking: dit wachtwoord wordt opgeslagen op de monitor. In het geval dat een andere telefoon ook deze
monitor wil registreren, moet het nieuwe wachtwoord ook worden toegepast in de basisinstellingen van deze
applicatie.
Push to talk.

De applicatie heeft hands-free communicatie met het deurpaneel. Als u wilt, kunt u de "Push to Talk" -functie
activeren door op het vakje te klikken.
Voorbeeld.

Stelt de kwaliteit van het videosignaal standaard in (aantal afbeeldingen per seconde) om het aan te passen
aan het type gegevensverbinding. Het bepaalt ook of het geluid van het deurpaneel naar de telefoon
automatisch wordt geactiveerd na ontvangst van de oproep, of dat het noodzakelijk is om op het pictogram
opnemen te klikken.

Monitor instellingen

ID

Wachtwoord

Voorbeeld

ID

Naam

Casa

Huidige

1 tot 15 cijfers

Audio

Wachtwoord

UID

UID

Nieuw

1 tot 15 cijfers

Video kwaliteit

Push-to-talk

Wachtworrd

Bevestigen

1 tot 15 cijfers

Voorbeeld

PIN om te ontgrendelen

Wi-Fi
Berichtgeving
FW versie
Tijd & Datum synchronisatie
Wissen

Hoog
Midden
Laag
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Geavanceerde instellingen van een geregistreerde monitor
Wi-Fi.
Hiermee kunt u het Wi-Fi-netwerk waarop de monitor is aangesloten wijzigen naar een ander netwerk dat
beschikbaar is in uw woning.
Opmerking: vanwege beperkingen van het iOS-besturingssysteem is het niet mogelijk om de lijst met
beschikbare netwerken weer te geven, hierdoor is het noodzakelijk om de SSID-ID van het netwerk handmatig
in te voeren. Netwerkwisseling kan alleen worden gedaan als de telefoon zich op hetzelfde netwerk als de
monitor bevindt.
Kennisgeving.
Om oproepoverdrachten vanaf deze monitor te kunnen ontvangen, moet de meldingsfunctie worden
geactiveerd. Schakel deze functie uit als u alleen verbinding wilt maken met het systeem zonder te worden
gebeld.
FW-versie.
Het toont de FW-versie van deze monitor en de nieuwste versie op de externe communicatieserver, waardoor
deze kan worden bijgewerkt. De applicatie informeert over de beschikbaarheid van een FW-versie door middel
van een waarschuwing via het pictogram van de geavanceerde instellingen van de monitor.
Synchronisatie datum en tijd.
Hiermee kunnen de datum en tijd van de monitor worden bijgewerkt met de gegevens van de telefoon.
Verwijderen.
Het verwijdert de monitor uit de app. De ontvangst van meldingen moet worden uitgeschakeld om te worden
verwijderd.

FW versie

Huidige versie

V500R001B009

Laatste versie

V500R001B009

Actualizar
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Hoofdscherm
Tijdens het uitvoeren van de toepassing en na het beginscherm wordt het selectiescherm van de gekoppelde
monitoren weergegeven. De monitoren die een verbinding hebben laten het pictogram
zien. Om de
afbeelding van een van de systemen te visualiseren, drukt u op de geregistreerde monitor en opent u het
communicatiescherm (zie volgende pagina).
Als u op het pictogram
klikt gaat u naar het scherm gebeurtenissen. Dit scherm toont de lijst met
gebeurtenissen: beantwoorde oproepen, gemiste oproepen en deuropeningen. Elke gebeurtenis toont het
nummer van het deurpaneel tussen haakjes en de tijd van de gebeurtenis. Swipe het scherm naar beneden om
de lijst bij te werken. Door op het pictogram
te klikken verwijder je de geselecteerde gebeurtenis, of door de
optie
te klikken, alle gebeurtenissen.
Het pictogram
geeft toegang tot snapshots of opgenomen video’s. Klik op de opname om deze in het volledige
scherm te zien, vanuit hier kun je de afbeelding of video delen of wissen. Door te klikken op
kan men enkele
of meerdere tegelijkertijd delen of verwijderen. Om dit te kunnen doen kan men de volgende pictogrammen ,
.....en
gebruiken.
Om naar de instellingen te gaan, druk op pictogram
. Selecteer hier of de telefoon moet trillen en/of geluid laat
horen bij het aanbellen. Door op het pictogram
te drukken kan de versie van de APP en het privacybeleid van
Golmar worden ingezien. Bij een Android app forceert u de toepassing met afsluiten door op het pictogram ....
te klikken: het blijft oproepen ontvangen en de toepassing verbruikt zo min mogelijk van de batterij.

Monitoren

+

Gebeurtenissen

Opnames

Instellingen

2018-06-13

Vila
Vila (1)
2018-06-13 19:17:18
Office (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

Geluid
Trillen

Vila (1)
1

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

2

2018-06-13 19:17:18

Ofice

Verlaten
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Communicatie scherm
Als u het doorschakelen op de monitor heeft geactiveerd en de meldingen zijn geactiveerd in de APP, ontvangt
u de oproepen die via het buitendeurpaneel zijn gedaan. Een push scherm toont de oproep. U kunt deze
accepteren door op het pictogram
te drukken, of weigeren door te drukken op het pictogram
. Als de
oproep eenmaal is geaccepteerd, kan de communicatie tot stand worden gebracht door op
te drukken.
Of u nu via een oproepontvangst of via het hoofdscherm naar het communicatiescherm gaat, de onderstaande
opties zijn hetzelfde.

Vila

Vila

Vila

2019-12-16 17:45:39

2019-12-16 17:45:39

Deurpaneel 1

Deurpaneel 1

2019-12-16 17:45:39

Vila 1

Deurpaneel 1

Push to talk

2

1

2

1
2

1

Schakelt de audio die van het deurpaneel komt tijdens het bekijken in of uit. De
begintoestand is afhankelijk van de instellingen voor het voorbeeld van de monitor
(pagina 6).
Activeer of deactiveer de microfoon van de telefoon tijdens het gesprek. In de
communicatiemodus is "Push to Talk" gedeactiveerd.
Maak een snapshot van de weergave.

Start een video opname. Om de opname te stoppen dient men nogmaals op het pictogram te
drukken.
Verander de bron van de afbeelding. Dit pictogram verschijnt als het systeem meer dan één
deurpaneel heeft of een externe camera heeft aangesloten en is geconfigureerd in de
basisinstellingen van de monitor. Het is mogelijk om de bron te veranderen tijdens de
beeldweergave- en communicatieprocessen.

Start of stop de audiocommunicatie met het weergegeven deurpaneel. De communicatie
heeft een maximale duur van 90 seconden.
Houd ingedrukt als de optie "Push-to-talk" is gekozen om te spreken en laat hem los om te luisteren.
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Communicatie scherm

Vila
2019-12-16 17:45:39

Deurpaneel 1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Activeert de deuropener of het apparaat dat is aangesloten op de CV-uitgang van het weergegeven
deurpaneel of de camera. Het is noodzakelijk om een activeringswachtwoord in te voeren als u dit
heeft ingestelt (zie pagina 6).
Activeert de deuropener of het apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang van het weergegeven
deurpaneel of de camera. Het is noodzakelijk om een activeringswachtwoord in te voeren als u dit
heeft ingestelt (zie pagina 6).
Hiermee kan de kwaliteit van het videosignaal worden gewijzigd om het aan te
passen aan het type dataverbinding.
Schakelt tussen volledig-schermmodus (horizontale weergave op de telefoon) en normale
schermmodus (staande weergave op de telefoon).
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1

2

3

4

5
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