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1. INSTALAÇÃO DA APP G2CALL+

Instale a aplicação “G2CALL+” no seu smartphone.
Pode descarregá-la em Google Play ou Apple Store em função do sistema operativo do seu smartphone.
Segue-se um código QR de acesso rápido:

QR Play Store  
(Android)

QR Apple Store 
(iOS)
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Para poder gerir uma instalação com a app, primeiro será necessário criar um utilizador. Isto será possível com um endereço de e-mail 
ou SMS. 
Seguidamente são descritos os diferentes passos para criar um utilizador com um endereço de e-mail:

1 - Clique na opção “info”, situada na parte inferior direita do ecrã inicial.
2 - Carregue na opção “conta” do ecrã de informação. No novo ecrã, clique em “iniciar sessão”.
3 - Carregue na opção “registar”.
4 - Neste momento a app pede que preencha os campos: e-mail e contrassenha (duas vezes). Depois de concluir, carregue na opção “continuar”.
IMPORTANTE: Registe um e-mail ao qual seja fácil aceder. No seguinte passo será necessário introduzir um código de validação, que 
será recebido no endereço de e-mail registado. Não se esqueça da contrassenha definida.

Uma vez instalada no smartphone, inicie a aplicação. 
Ao iniciar a aplicação, esta solicitará várias autorizações, que deve conceder. 

Se tiver rejeitado por erro alguma autorização ou então se a aplicação não funcionar corretamente, verifique as suas definições. Para isso, 
consulte as secções de autorizações e notificações da app em Android e a de notificações nos dispositivos iOS:

IMPORTANTE
A aplicação solicita autorizações para utilizar determinadas funções do telemóvel, como o altifalante, o 
microfone, etc. Caso não aceite estas autorizações, a aplicação não funcionará corretamente. 

3. REGISTO DE UM UTILIZADOR POR E-MAIL

2. ANTES DE COMEÇAR

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Account login

Informação

Conta

Gravações

Compartilhar

Não incomodar

Aviso de consumo de dados

Acerca de

4G

Dispositivos Eventos Info

Iniciar sessão

Contra-senha

Email / Número de teléfono

Esqueceu-se da contra-senha? Registar

Continuar

Usar um número de telefone para o registro

Contra-senha

 

Registo

Confirmar contra-senha

emmamartinez@golmar.es

1 2 3 4

¿Permitir a G2Call+
acceder a fotos,
contenido multimedia
y archivos de tu
dispositivo?

RECHAZAR PERMITIR

Exemplo de autorização solicitada 
pela app num terminal Android

Armazenamento

Câmara

Microfone

Telefone

Localização

G2Call+

Permissões de aplicaçãoG2Call+

Mostrar noti�cações

Mostrar crachás de ícones de aplicação

Prioridade

Noti�cações �utuantes

Noti�cações de ecrã de bloqueio

Permitir o som

Permitir vibrações

Permitir o uso de luz LED

Mostrar noti�cações no início da lista

Permitir noti�cações �utuantes

Permitir noti�cações no ecrã de bloqueio

No ecrã de bloqueio
Mostrar todas as noti�cações e o seu conteúdo

Noti�cações G2Call+

Permitir noti�cações

AVISOS

09:41

Ecrã bloqueado Central de 
noti�cações

Faixas

Sons

Estilo das faixas

Pré-visualizações

Agrupamento de noti�cações

OPÇÕES

Persistente

Ecrãs de ajustes  
em dispositivos Android

Ecrãs de ajustes  
em dispositivos iOS

Em iOS, a notificação permanente 
proporciona uma melhor 
experiência de utilização da app.
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4. REGISTO DE UM UTILIZADOR POR SMS
- Para o registo do utilizador através de SMS, realize os passos 1, 2 e 3 descritos no registo de utilizador através do e-mail. 

1 - No ecrã de registo, selecione “Usar um número de telefone para o registo”.
2 - Preencha os campos: número de telefone e contrassenha (duas vezes). Depois de concluir, carregue na opção “continuar”.

É necessário adicionar o prefixo internacional + número de telemóvel. 
O prefixo internacional para os números de telemóvel em Portugal é +351.

3 - Consulte os SMS recebidos para conhecer o código a introduzir. (mantenha a app em segundo plano, não a deve fechar).
4 - Introduza o código de validação e aceite as condições e a política de privacidade da aplicação. Depois carregue em “registar”.
Neste momento, o registo será concluído. O utilizador será criado e registado (sessão iniciada).

5 - Pedido do código de validação pela app.
6 -  Consulte o correio recebido para conhecer o código a introduzir. (se fizer a consulta no próprio smartphone, não feche a app que 

deve manter em segundo plano).
7- Introduza o código de validação e aceite as condições e a política de privacidade da aplicação. Depois carregue em “registar”.

IMPORTANTE
Caso não dê consentimento, o registo do utilizador não será concluído.
8 - Registo concluído. Carregue em “OK”. O utilizador será criado e terá sessão iniciada.

Registar

Li e concordo com os
Termos e Condições
e com a Política de Privacidade

Registo

Código de validación

Introduza o código de validação enviado para

emma.martinez@golmar.es

60s

Register user

Security Center

Responder

SC

code:
register User code: 222786

e-mail 

Dear

Registar

Li e concordo com os
Termos e Condições
e com a Política de Privacidade

Registo

Introduza o código de validação enviado para

emma.martinez@golmar.es

60s

2 2 2 7 8 6

Ok

Correctamente registado.

Desfrute G2Call+

Registo

5 6 7 8

Continuar

Usar um número de telefone para o registro

Contra-senha

 

Registo

Confirmar contra-senha

emmamartinez@golmar.es

Continuar

Usar um e-mail para o registro

+34XXXXXXXXX

Usar entre 6 e 16 caracteres. Usar uma
combinação de letras, números e símbolos

especiais

Registo

Mensagem de texto

G2Call+: Your veri�cation code is 
377580, please input in 30 minutes.

8:35 AM

SMS

Registar

Li e concordo com os
Termos e Condições
e com a Política de Privacidade

Registo

Introduza o código de validação enviado para

emma.martinez@golmar.es

60s

3 7 7 5 8 0

1 2 3 4
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5. REGISTO INICIAL DE UM MONITOR NUMA REDE WI-FI

Wi-Fi

Wi-Fi

UID

Desvio

Rede

vpks9mfkrpxk

WiFi 1

Instantâneo

Ativar Wi-Fi
Network 2

1

Rede

01 / 01

WiFi 2

WiFi 3

WiFi 4

WiFi 1

Por favor introduza a contra-senha para WIFI1

Q

A

W

S

Z

E

D

X

R

F

C

T

G

V

Y

H

B

U

J

N

I

K

M

O

L

P

Ñ

123

3

4

Percorra à esquerda ou à direita 
para ver mais redes disponíveis.

Atualizar redes.

Contrassenha  
de ligação ao Wi-Fi. 
Máximo 20 carateres.

Introduza o SSID da rede 
manualmente (para redes ocultas).

Seleção da rede

www.golmar.es

3 - Ao selecionar “Network” aparecerá um novo ecrã com uma lista de redes Wi-Fi visíveis. Selecione a rede Wi-Fi a utilizar. 
4 - Introduza a contrassenha da ligação Wi-Fi e prima .

IMPORTANTE: Para um emparelhamento correto com a app, não desligue os dados móveis.

5.1. Ligação do monitor a uma rede Wi-Fi
Antes de adicionar um monitor à aplicação, será necessário ligá-lo à rede Wi-Fi a utilizar:

1 - Ative a funcionalidade Wi-Fi do monitor . em Ajustes\Wi-Fi.
2 - Clique no campo “Network”.



6

G2CALL+ G+

www.golmar.es

Para tal, capture o código QR no ecrã com a câmara do smartphone ou o código QR que se encontra na parte de trás do monitor, de 
modo a que fique no interior do quadrado.
Para mostrar o código QR no ecrã, prima o ícone  que aparece no ecrã de ajustes do Wi-Fi.

NOTA: Existe a possibilidade de efetuar a ligação manual ou procurando o dispositivo na rede; consulte a seguinte secção “outros 
métodos de ligação do monitor à aplicação”.

Digitalize o código QR em “pairing”.

Wi-Fi

Wi-Fi

UID

Desvio

Rede

vpks9mfkrpxk

WiFi 1

Instantâneo

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Adicionar dispositivo

Procurar na rede

Anexar dispositivo

Selecção manual

Seleccionar QR desde um álbum

1 2

QR

Android APP IOS APP Pairing

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgew
MAC: 38D148281750

SA

GND

HZ

HZ

BUS

BUS

24V

GND

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

Buscar en la red

Añadir dispositivo

Selección manual

Seleccionar QR desde el álbum

É possível ler o código QR a partir da etiqueta 
situada na parte de trás do monitor.

5.2. Ligação do monitor à aplicação
Uma vez ligado o monitor a uma rede Wi-Fi, o passo seguinte é ligar o monitor à aplicação.  Para tal, digitalize o código QR do monitor:

  Emparelhamento via QR

1 - Pressione a opção “+” no ecrã principal. 
2 - Depois procure o monitor usando o código QR.
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     Emparelhamento manual

1 - Clique na opção “seleção manual”.
2 - Selecione o dispositivo a adicionar, neste caso, “videoporteiro”.
3 - Identifique o UID do monitor e a contrassenha na etiqueta e preencha os campos manualmente com estes dados.

Clique em “continuar” para iniciar a pesquisa. 

Continuar

Anexar dispositivo

Contra-senha

Introduza o identificador UID do dispositivo (12
caracteres) e a contra-senha (8 letras maiúsculas)

colocadas na etiqueta do código QR

UID do dispositivoUID

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgw
MAC: 38D148281750

Procurar na rede

Anexar dispositivo

Selecção manual

Seleccionar QR desde um álbum

Seleccione o tipo de dispositivo

Videoportero

Cámara Wi-Fi

1 2 3

5.3. Ligação à nuvem
1 - Uma vez emparelhado o monitor, a aplicação inicia o processo de ligação do dispositivo à nuvem.
2 - Depois de ligar o monitor à nuvem, registe um nome para identificar o dispositivo e clique em “Guardar”.
3 - Dispositivo adicionado ao ecrã principal da app .

Adicionar dispositivo

O monitor está a ligar-se
ao servidor. 

Por favor aguarde…

150s

Nome do monitor

O dispositivo foi ligado correctamente.
Escolha um nome para ele.

Guardar

Anexar dispositivo

21

CASA

Dispositivos

Placa general 1

Dispositivos Eventos Info

1 2 3

6. OUTROS MÉTODOS DE LIGAÇÃO DO MONITOR À APLICAÇÃO
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7. ECRÃ DE INÍCIO (Dispositivos)
A página de início permite aceder rapidamente aos diferentes dispositivos associados, bem como às funções essenciais e aos menus.

21

ART7W

Dispositivos

Placa general 1

Cámara comedor

Dispositivos Eventos Info

BEER
BEER

Dispositivos

Adicionar novos 
dispositivos

Navegação

Ícones de ação rápida:

Ícones de identificação de dispositivo:
Monitor Wi-Fi

Câmara doméstica

Ajustes do dispositivo.

Acesso à visualização de câmara ONVIF.

Ativação luz de escada.

Elevador (o elevador desloca-se para o piso 
onde se encontra o monitor).

Alarme ativado (armado).
Alarme desativado (desarmado).

Partilhar dispositivo.
Precisa de ser administrador.

Dispositivo partilhado por outro utilizador.

Acionamento de porta 1 ou porta 2.21

(1.º utilizador que tenha registado o dispositivo).

IMPORTANTE: Os ícones de ação rápida de dispositivos externos aparecem unicamente se estes estiverem ligados e ativados no monitor. 

Emparelhamento mediante pesquisa na rede

1 - Carregue na opção “procurar na rede”.
2 - Selecione o ID do dispositivo encontrado na rede a emparelhar.
3 - Introduza a contrassenha do dispositivo (contrassenha na parte de trás do monitor).

Procurar dispositivos ligados na rede.
Por favor espere

Anexar dispositivo

Continuar

Anexar dispositivo

Contra-senha

Introduza a contra-senha do dispositivo. A
contra-senha de fabrica está colocada na etiqueta

do código QR (8 letras maiúsculas)

Anexar dispositivo

ART 7W/G+

Voltar a procurar

1 32

Password: IDAYHVQL
AP name: ID58745Wjhklfh
UID: fdfhgretfdgw
MAC: 38D148281750
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8. ECRÃ EM COMUNICAÇÃO / ECRÃ MONITOR

Inicia ou finaliza a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s.

Ativa ou desativa o áudio proveniente da placa durante o processo de visualização.

Pausa ou retoma a visualização.

Acesso aos ajustes do monitor. Ver a seguinte secção “Ajustes do monitor”.

Permite expandir ou contrair a imagem mostrada no ecrã.

Inicia a gravação de vídeo. Esta durará um máximo de 90 s.

Tira uma fotografia.

Modifica o número de canais a visualizar de forma simultânea. 
Por exemplo, mostrar a imagem da placa de rua e das câmaras domésticas instaladas em casa ao mesmo tempo. 
NOTA: As câmaras do tipo ONVIF não podem ser adicionadas como canal e não podem ser vistas simultaneamente.

Permite visualizar outras placas ou câmaras ligadas ao sistema.

Acionar a porta 1 ou a porta 2.12

1 : 1

1

Vista vertical

12 1

Vista panorâmica
A aplicação permite visualizar o conteúdo a reproduzir de forma 
panorâmica. Para tal, basta rodar o terminal. 
Certifique-se de que tem ativada a opção rotação no seu smartphone.

ART7W

1

12

Placa general 1

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 rejeitá-la carregando em . 
Depois de aceitar a chamada, poderá estabelecer comunicação de áudio carregando no ícone  do seguinte ecrã.

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.
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9. DEFINIÇÕES DO MONITOR

CASA DE LA PLAYA
Monitor

Miniatura e etiquetas

Imagem de fundo
11:40AM

20-02-2019 Wed

Door panel Intercom Recordings Settings

Monitor

North entr
Door pane

Door panel 2
Door panel 2

Parking camera
Camera 1

  Guardar

Casa de praia

Modificar a etiqueta

Ajuste da miniatura

Navegar

Apagar

Casa de praia
Monitor

Miniatura e etiquetas

Imagem de fundo
11:40AM

20-02-2019 Wed

Door panel Intercom Recordings Settings

Acessos directos

Placa 1

Luz da escadaria

Elevador

Alarme

Porta da habitação

IMPORTANTE: Os acessos diretos de dispositivos externos aparecem unicamente se estes estiverem ligados e ativados no monitor. 

Segurança

Confirmar para abrir

Confirmar para armar/desarmar

Alterar a palavra-passe

Activação do desbloqueio da
fechadura utilizando dados
biométricos

Ok

 Deseja abrir a porta ?

ART7W
Placa 1

Ok

Deseja desarmar
o alarme?

ART7W

A seguir são indicadas os diferentes ajustes do monitor possíveis.

      9.1. Miniatura e etiquetas

Se carregar em “imagem de fundo”, pode definir uma imagem específica para identificar o dispositivo de forma fácil. Esta pode ser 
importada carregando em “navegar” a partir de diferentes fontes de seu telefone: Galeria, gestor de ficheiros… Se carregar em “Apagar”, 
eliminará a imagem definida, sendo possível voltar a atribuir outra diferente.
Nesta secção também pode “modificar a etiqueta” do dispositivo, para isso necessita unicamente de carregar no nome existente, indicar 
um novo e carregar em “guardar”.

    9.2. Segurança

Ative o pedido de confirmação para não ativar os acessos diretos de forma involuntária.
Desta maneira, será mostrada sempre uma janela emergente de confirmação:

Para utilizar esta função, deve definir uma contrassenha. Em primeiro lugar, indique a contrassenha atual e depois a nova. Se a 
contrassenha não tiver sido alterada anteriormente, o valor predefinido será “1234”.

IMPORTANTE: O alarme tem de estar ativado no monitor para que a função “confirmar para armar/desarmar” esteja disponível.

    9.3. Acessos diretos

Permite mostrar ou ocultar os acessos diretos do dispositivo no ecrã principal. 
Por exemplo, se o sistema tiver uma placa de acesso e uma placa de chamada privada (PCM/G+), pode mostrar o acesso direito a cada 
uma delas para realizar a abertura a partir do mesmo ecrã principal, sem a necessidade de aceder ao monitor.
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UID
JEKZ2EGVQ3L8

Modelo
ART 7W/G+

Versão
05-01-2021 22:21:50

Informação

Notificações

Acesso geral

Concierge

Alarme

Dispositivos Eventos Info

Dispositivos

Adicionar dispositivo

Compartilhar

Compartilhar

Este dispositivo já não está compartilhado

Procurar na rede

Anexar dispositivo

Selecção manual

Seleccionar QR desde um álbum

Compartilhar

O telefone com o que deseja compartilhar deve 
G2Call+ter a aplicação  instalada.  

Digitalizar o código QR
utilizando a função “adicionar dispositivo”.  

Pode enviar o código QR com uma validade  
de 30 minutos.  

Capture e compartilhe

Importar QR (Destinatário)Partilhar QR (Administrador)

      9.4. Notificações

Selecione o tipo de notificações que deseja receber na aplicação: chamadas vindas da placa de rua, portaria, entradas de alarme.

     9.5. Partilhar

Se o utilizador for administrador. Ou seja, é o primeiro utilizador que registou o monitor, pode partilhar este com outros utilizadores.
Para isso, carregue na opção “partilhar”; seguidamente aparece um QR de validade temporária (30 min). Carregue agora na opção 
“Capturar e partilhar” e envie simplesmente o QR ao destinatário que quiser através de uma das diferentes plataformas: Gmail, Whatsapp…

O destinatário deve aceder à app G2Call+, e tendo a sessão de utilizador iniciada, carregar na opção “adicionar dispositivo”. A seguir, 
pode adquirir o dispositivo importando a imagem do QR com a opção “Selecionar QR a partir do álbum” ou então realizando a leitura 
do QR.

Dados estes passos, este segundo utilizador dispõe do dispositivo no ecrã principal e poderá utilizá-lo.

      9.6. Informação

A secção de informação será útil para conhecer os seguintes dados: o modelo de monitor de que dispõe, o identificador de utilizador 
correspondente ao seu modelo e a versão firmware instalada.
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     11.1. Conta
Esta secção permite gerir o seu utilizador: modificar o nome de utilizador, atualizar a contrassenha e iniciar ou encerrar a sessão.
Se desejar eliminar a sua conta, envie uma mensagem de e-mail para app_support@golmar.es

     11.2. Gravações

As capturas de imagens e as gravações ficam registadas nesta secção. Ao aceder a um registo, pode guardar  (memória do telefone), 
apagar  ou reproduzir  (em caso de gravação).
- Ao clicar no ícone , pode gerar uma vista mais específica, selecionando o período de tempo e o tipo de gravação a rever. Complete 
a ação carregando em “aplicar filtros”.

10. EVENTOS

11. INFO

O ecrã de eventos mostra a lista de eventos, como chamadas ou a deteção de movimento da câmara doméstica.
O ecrã indica a data e a hora do evento, o nome do dispositivo e a proveniência. Estes aparecem com o estado de “pendente”; à medida 
que carrega no evento, este muda o estado para “visto”.
- O ícone  ordena de forma ascendente ou descendente o tipo de evento, o nome de dispositivo ou a data.
-  Ao carregar no ícone  pode gerar uma vista mais específica, selecionando o período e o tipo de evento a rever. Complete a ação 

carregando em “aplicar filtros”.
-  Por último, ao carregar no ícone  pode apagar os eventos, selecionando de forma individual com o ícone , ou então realizar um 

eliminação total com o ícone . Depois de selecionar o registo ou os registos a eliminar, deve carregar em “Apagar”.

Dispositivos Eventos

Eventos

ART7W
Placa general 1

ART7W
Placa general 1

2020-10-11
15:17:18

Visto

2020-10-09
10:10:58

Pendiente

Info

Cámara comedor 2020-10-08
16:47:53

Pendiente

Filtros

Chamadas

Detecção de câmara

Aplicar filtros

Período

Desde

Até

2020-11-11

2020-11-11

Eventos

Apagar

ART7W
Placa general 1

ART7W 
Placa general 1

2020-10-11
15:17:18

Visto

2020-10-09
10:10:58

Pendente

Câmara cantina 2020-10-08
16:47:53

Pendente

Gravações

ART7W

ART7W
Placa general 1

Câmara cantina

Câmara cantina

Câmara salão

2020-10-12
17:17:10

2020-10-12
14:10:01

2020-10-11
12:39:38

2020-10-09
16:24:55

2020-10-06
09:30:20

Guardar Apagar

2/14

ART7W

12-10-2020
11:07:32

Filtros

Monitor

Câmara

Video

Imagem

Aplicar filtros

Periodo

Desde

Até

YYYY / MM / DD

YYYY / MM / DD
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Selecione a opção “Não incomodar” para ativar ou desativar as notificações do sistema na app.

A app oferece a possibilidade de alertar quando for usada com dados móveis.

No último menu, pode consultar a versão e a política de privacidade da aplicação.

4G

11.4. Não incomodar

11.5. Consumo de dados

11.6. Acerca de

Compartilhar com Compartilhar desde

ART7W
Emma
emma.martinez@golmar.es

Compartilhar

Câmara salão
Marc
marc@golmar.es

Compartilhar

Compartilhar com Compartilhar desde

Dispositivos que nos partilharamDispositivos partilhados

Não incomodar

Não incomodar

Som

Vibração

ART7W

HD 1

12

Placa general 1

Conectando ...

Está ligado a uma rede telefónica.
Preste atenção ao consumo de dados.

Se tiver as notificações ativadas, pode defini-las mediante vibração 
e/ou som.

Se esta opção estiver ativada, a app mostra uma mensagem de 
aviso quando for estabelecida a comunicação de vídeo e a ligação 
for de dados.

Acerca de

G2Call+
V1.3 (2021-02-07)

Política de Privacidad

Acerca de

G2Call+
V1.0 (2020-11-02)

Política de Privacidade

  11.3. Partilhar

No ecrã “partilhar” pode comprovar que dispositivos partilhou e que dispositivos o partilharam.
-  O separador “Partilhar com” mostra os dispositivos partilhados pelo seu utilizador. O separador “Partilhar desde” mostra os dispositivos 

que outros utilizadores partilharam.
Em ambos os casos, será possível terminar a partilha clicando no ícone “ ” do dispositivo a ser apagado e clicando em “Confirmar”.
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12. CÂMARAS ONVIF
Se a instalação dispuser de câmaras de CCTV de tipo ONVI e o instalador lhe tiver atribuído autorizações para a visualização, poderá 
monitorizá-las através da aplicação. 
As câmaras aparecem como mais um elemento da instalação a gerir.

Pode mostrar ou ocultar os acessos diretos à visualização das câmaras a partir do menu de acessos diretos, como explicado antes neste 
manual.
As opções de reprodução são as mesmas que as mencionadas na secção “ecrã em comunicação / ecrã monitor”. À exceção de que neste 
caso, por se tratar de uma câmara, não dispomos da possibilidade de iniciar/finalizar a comunicação ou ativar os trincos elétricos.

21

ART7W

Dispositivos

Placa general 1

Dispositivos Eventos Info

Cámara conserjería 

Cámara entrada 

Cámara puerta trasera

Cámara parking 

Cámara azotea

Câmaras ONVIF

Vista vertical

1

Vista panorâmica

ART7W

1

Cámara parking
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NOTAS



Sistemas de comunicación S.A.

C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas 
08940 – Cornellà del Llobregat – Espanha 

golmar@golmar.es 
Tel.: 934 800 696 
www.golmar.es

A Golmar reserva-se o direito a qualquer modificação sem aviso prévio.


