
 
ART 7W/G+/48

ART 7W/G+/48 fw 1.02 REV.0121|PORTUGUÊS

MANUAL DO UTILIZADOR

16-03-2020 Seg.

Visualizar Intercomunicação Eventos Ajustes

11:24



CATEGORY 1_HEADERCATEGORY 2_HEADER

2Footer Infos

IP G+ ART 7W/G+/48

www.golmar.es 2

ÍNDICE
1. Funcionamento ............................................................................................................................................................. 3

1.1. Receção de chamada ........................................................................................................................................... 3

1.2. Em comunicação ................................................................................................................................................. 3

1.3. Efetuar chamada .................................................................................................................................................. 3

2. Ecrã principal ................................................................................................................................................................ 4

3. Funções .......................................................................................................................................................................... 4

3.1. Visualizar imagem da placa de rua.................................................................................................................... 4

3.2. Intercomunicar .................................................................................................................................................... 4

3.3. Eventos .................................................................................................................................................................. 4

3.4. Mensagens ............................................................................................................................................................ 6

4. Definições ...................................................................................................................................................................... 7

4.1. Pessoal ................................................................................................................................................................... 7

4.2. Alarmes ................................................................................................................................................................. 8

4.3. Wi-Fi ..................................................................................................................................................................... 10

4.4. Sistema .................................................................................................................................................................. 10



3

ART 7W/G+/48 IP G+

www.golmar.es

1. FUNCIONAMENTO
1.1. Receção de chamada:

Ao receber uma chamada, o monitor começa a tocar, mostrando quem está a tentar comunicar com a habitação no ecrã. 
O monitor faz automaticamente uma captura de ecrã para que, se a pessoa não for atendida, seja possível identificar a pessoa em causa.  

Chamada recebida...

1.2. Em comunicação:

Silenciar som

Iniciar comunicação

Ativar trinco elétrico 1
Ativar trinco elétrico 2

Fim da comunicação e ecrã principal
Capturar imagem

Em comunicação...

Ajustar o volume da comunicação

Finalizar comunicação

Ativar trinco elétrico 1
Ativar trinco elétrico 2

Silenciar microfone
Capturar imagem

1.3. Efetuar chamada:

Para iniciar uma chamada com outro dispositivo da instalação, selecione no ecrã principal .
Realize a chamada marcando o código de chamada ou através da agenda de contactos:

Intercomunicação

1001

1

4

2

5

3

6

7 8 9

0

Marcar código de chamada

Iniciar chamada Mostrar agenda de contactos
Ecrã principal

MARCAÇÃO POR
CÓDIGO DE CHAMADA

Contactos

Sergio Sancho

Albert Estopa

Daniel Fernandez

Marc Cuadras

Juan Garcia

David Rodriguez

Jose Miguel Manes

Maite Pla

Eva Tenorio

01 / 02

01001

01002

01003

01004

01005

Elena Gomez02001

02002

02003

02004

02005

Contacto de agenda a chamar

Ir para outra página de 
contactos

Editar contactos 
(contactos a mostrar na agenda)

Ecrã principal

CHAMADA MEDIANTE
AGENDA

(*) É possível efetuar uma chamada de forma rápida à portaria. Para tal, basta premir  no ecrã principal.
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2. ECRÃ PRINCIPAL

3. FUNÇÕES

3.1. Visualizar imagem da placa de rua.
Esta função permite visualizar a imagem das placas e câmaras ONVIF do sistema.
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Leds de estado

Videoporteiro

(*)Ativar/Desativar “não incomodar”

(*)Armar/Desarmar alarmes
(Cód. Alarmes: 9999)

(*)Chamada para a portaria

(*)Ativação da luz de escada
(*)Chamar elevador

Data e hora

Intercomunicação
Registo de eventos
Definições

Visualizar imagem 
da placa de rua

Registo de eventos

Intercomunicação com outros 
dispositivos do sistema

01 / 01

Placa geral

Placa interior

Selecione a placa cuja imagem pretende visualizar.
No caso de a escolha desejada ser a imagem de uma 
câmara, prima  para ver a lista de câmaras.

1

Em comunicação...

2

Opções para visualizar a imagem de uma placa.

Iniciar comunicação

Realizar a abertura do 
trinco elétrico 1 ou 2

Capturar imagem 

Mudar para a imagem da 
placa anterior ou seguinte

Voltar ao ecrã anterior 

3.2. Intercomunicação.
Consulte a secção “efetuar chamada” descrita acima na secção sobre funcionamento do sistema.

3.3. Eventos.
A secção de eventos contém as seguintes opções:

Chamadas perdidas Alarmes Gravações Mensagens

LEDS DE ESTADO:

Captura de imagem ativa.

“Modo doutor” ativado (led intermitente)
Porta aberta ativa (led fixo)

Modo “Não incomodar” ativo.

Indicador de ligado.

Ícones de acesso rápido

(*)ÍCONES DE ACESSO RÁPIDO:
Os ícones que se encontram na fila inferior do ecrã 
são acessos rápidos. Para poder utilizá-los, a função 
correspondente deve estar ativada e, em alguns 
casos, deve ter um elemento adicional (portaria, lift 
controller, sensor de alarme, etc.).
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Alarmes, mostra o registo dos alarmes produzidos no sistema:

Gravações, mostra o registo das capturas e gravações 
*Gravações de voz de chamadas não atendidas, requer a ativação da opção “deixar mensagem” ver “definições do utilizador”.

01 / 01

Alarmes

Entrada    PIR    22-08-2020  23:00

Cozinha    Gás    12-08-2020  11:55

Banho    Água   04-07-2020  13:15

Sala de estar    Magnetico   30-06-2020  18:25

01 / 01

Gravações

Edifício1 Placa 1    10-08-2020  10:40

Edifício1 Placa 1    05-08-2020  13:33

Edifício1 Placa 2    04-08-2020  16:49

Edifício1 Placa 1    02-08-2020  18:41

Edifício1 Placa 1    26-07-2020  09:10

Edifício1 Placa 2    23-07-2020  11:29

Edifício1 Placa 1    19-07-2020  17:36

Voltar ao ecrã anterior 

Voltar ao ecrã anterior 

ID do alarme

Placa na qual a captura 
ou gravação foi feita

Hora e data do 
registo

Mostrar captura  

Apagar registos (*) 

Apagar capturas (*) 

Percorrer as várias pági-
nas do registo 

Percorrer as várias 
páginas do registo 

(*) Os registos dos alarmes podem ser apagados em conjunto.

(*) Os registos podem ser apagados individualmente (no menu ou 
a partir da captura ou gravação) e em conjunto.

Eliminação individual a partir do menu, prima , selecione 
a captura a apagar  
e confirme .

Eliminação total, prima  e confirme premindo novamente . 

Eliminação total, prima , prima (ao lado do caixote da reci-
clagem) para a seleção total e confirme premindo novamente . 

ID do tipo de 
sensor de alarme

Hora e data do registo

Eliminação individual a partir da captura ou gravação, prima 
 e confirme .

Voltar ao ecrã anterior 

Visualização da captura  

Visualizar captura 
anterior ou seguinte

No caso de gravações de voz, a utilização é a mesma, exceto que dispõe do botão  para a reprodução de mensagens.

Estas são definidas em pormenor a seguir:

Chamadas perdidas, mostra o registo de chamadas não atendidas:

01 / 01

Chamadas perdidas

01 801 Placa geral         10-08-2020  10:10
01 801 Placa geral   07-08-2020  13:24
01 801 Placa interior  05-08-2020  16:32
01 801 Placa geral   01-08-2020  20:49
01 801 Placa geral   28-07-2020  12:10
01 801 Placa interior  24-07-2020  19:29
01 801 Placa geral   22-07-2020  09:17

Voltar ao ecrã anterior 

Placa a partir da qual 
foi feita a chamada 

Hora e data do registo  

Apagar registos (*) 

Percorrer as várias páginas 
do registo 

(*) Os registos podem ser apagados individualmente ou em conjunto.

Eliminação individual, prima , selecione os registos a 
apagar   confirme a 
eliminação premindo novamente .

Eliminação total, prima , prima  (ao lado do caixote da 
reciclagem) para a seleção total e confirme premindo novamente . 
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3.4. Mensagens: Mostra as mensagens recebidas e permite o envio. 

01 / 01

Mensagens

01851   Concierge  03-09-2020  10:40

01008   1º 1ª    05-09-2020  13:33

01008  1º 1ª    10-09-2020  16:49

Voltar ao ecrã anterior 

Mensagens registadas

Percorrer as várias pági-
nas do registo 

Hora e data do registo

Origem da mensagem Mensagens enviadas  

Mensagens recebidas  

*Mensagem de alarme  

O símbolo  indica que se trata de uma mensagem de alarme.

Ao premir enviar mensagem , surge um teclado para escrever:

Novo

I

Para: Seleccione para adicionar

q

a

1 2 3

w

s

e

d

r

f

t

g

y

h

u

j

i

k

o

l

p

ñ

z x c v b n m

Voltar ao ecrã anterior 

Teclado Enviar mensagem 

Texto da mensagem 

Seleção do destinatário

Uma vez escrita a mensagem, a seleção dos destinatários pode ser feita de duas maneiras - por marcação ou através da agenda:

IMPORTANTE: Caso receba uma mensagem de alarme, o monitor 
alerta o utilizador no ecrã e com um som. 

Adicionar destinatários

1001

1

4

2

5

3

6

7 8 9

0
Introduzir destinatários

Marcar 
código de 
chamada

Mostrar agenda 
de contactos

MARCAÇÃO

Voltar ao ecrã 
anterior 

Validar 

Sergio Sancho

Albert Estopa

Daniel Fernandez

Marc Cuadras

Juan Garcia

David Rodriguez

Jose Miguel Manes

Maite Pla

Eva Tenorio

01 / 02

01001

01002

01003

01004

01005

Elena Gomez02001

02002

02003

02004

02005

Adicionar destinatários

Selecionar 
destinatário 

AGENDA

Voltar ao ecrã 
anterior 

Percorrer as várias 
páginas da agenda 

Neste momento, a mensagem está pronta a enviar, basta premir :

Novo

Bem-vindo ao edifício

Para: 01001

Voltar ao ecrã anterior 

Enviar mensagem

Destinatário e 
texto indicado

ENVIAR MENSAGEM:

(*) As mensagens podem ser apagadas individualmente ou em conjunto.

Eliminação individual, prima , selecione as mensagens a 
apagar  confirme a 
eliminação premindo novamente .

Eliminação total, prima , prima  (ao lado do caixote da reci-
clagem) para a seleção total e confirme premindo novamente . 

Enviar 
mensagem 
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4. DEFINIÇÕES

4.1. Pessoal: Seleção de som, volume, não incomodar...

Definições.
A secção de definições contém as seguintes opções:

Estas são definidas em pormenor a seguir:

Utilizador.

Sons de chamada.

Não incomodar.

Usuário

Nome Sergio

Código de accesso

Idioma Portugués

****

Nome de identificação do monitor
(a modificação do nome não é instantânea, é atualizada à meia-noite)

Seleção de idioma

Voltar ao ecrã 
anterior 

Voltar ao ecrã 
anterior 

Definir código de abertura da placa

Toques de chamada

Volume de chamada

Placa

Campainha

Intercomunicação

Portaria

5/6

2/6

4/6

1/6

3/6

Ajustar volume do som de chamada entre 1-6

Selecionar o som de chamada entre 1 e 6
(a seleção de sons diferentes permite diferenciar a origem da chamada) 

Não incomodar

Não incomodar

Deixar mensagem

Instantâneo

Apertura da porta automática

Activar intercomunicação

00:00 00:00

00:00 00:00

00:00 00:00

* O código não pode ser repetido nem correlativo. Exemplo: 8888 ou 1234 não 
seriam válidos

Intervalo em que será ativado Hora de início 
Hora de fim 

Ativação instantânea ou se a 
chamada não for atendida

ATIVAR/DESATIVAR

Gravação de mensagem

(*)Modo doutor

Intercomunicação

Modo “Não incomodar”

Voltar ao ecrã 
anterior

(*) Solicita uma senha para evitar que seja ativado involuntariamente. 

Surge uma barra de progresso e, após alguns instantes, terá a confirmação do envio.

Novo

Bem-vindo ao edifício

Para: 01001

Apresentado com sucesso

Barra de progresso Confirmação

Senha do instalador.

Silencia a chamada desta fonte

Pessoal Alarmes SistemaWi-Fi
*  Nos modelos ART 

7 WiFi
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4.2. Alarmes: Definições das quatro zonas de alarme.

Introduzir nova contra-senha

Contra-senha

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

**** 1Alarme 234

Ajustes principais Zonas

1

Contra-senha

****

A senha predefinida para aceder às definições de alarme é 9999. Ecrã principal de definição do alarme.

Definições principais (gerais)

Ecrã.

Ecrã

Confirmação de pulsar

Ecrã desligado em naõ incomodar

Pulsar inicio para limpar o ecrã

Voltar ao ecrã 
anterior 

Ativar/desativar som de confirmação de premência

No modo “não incomodar” ativo
Ecrã ativo permite observar quem faz a chamada
Ecrã apagado não vamos ser incomodados pelo brilho que o monitor emite

Bloqueia o ecrã durante 30 segundos para poder limpá-lo

Ajustes principais

Activar alarme

Activar sirena

Repetições

Repetir cada

Tempo de cortesia

3 min

3

60 sec

10 sec

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Alarme ativado ou desativado
Sirene ativada ou desativada e o 
tempo em que está ativa

Ciclos de repetição da sirene

Intervalo de tempo em que se repete

Tempo após a deteção em que é possível 
desativar o alarme sem disparar a sirene

Voltar ao ecrã anterior Validar

Estas definições aplicam-se às quatro entradas de alarme (quatro zonas).

O alarme ativo permite o acesso rápido  localizado na parte inferior do ecrã principal do monitor.

16-03-2020 Seg.
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Premência curta

Estado das zonas

Zona1

1

Zona2

2

Zona3

3

Zona4

4

Estado das zonas de alarme.

Uma premência curta dá acesso rápido à confirmação do estado das zonas de alarme:
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Descrição das definições de zona:

1. Nome, distintivo de identificação do alarme no registo de alarmes. 
2. Sensor, definição do tipo de sensor ligado à entrada de alarme:

Nome

Sensor

Activação

PIR

Retardada

Oficina

Gás

Fumo

Água

Magnético

PIR

Personalizado

Zonas

Zone1

Nome

Sensor

Activação

Retardo

Entrada

Gás

Retardada

3 seg

NA

Zone1

1

Definição das quatro entradas de alarme. Definições possíveis por zona.

3. Ativação, comportamento durante o alarme:

Desativado: A ativação da sirene não ocorre mesmo que o sensor seja ativado.
Retardado: A ativação da sirene ocorre depois de ter decorrido o tempo de atraso definido. 

Instantâneo: A ativação da sirene ocorre ao mesmo tempo em que o sensor é ativado.
Permanente: O alarme é monitorizado independentemente de o alarme estar armado ou desarmado.

3. Ativação, comportamento durante o alarme:
Sensor

Activação

Retardo

PIR

Retardada

3 seg

Instantâneo Desactivada

Retardada Permanente

4. Entrada, tipo de contacto do sensor de alarme ligado. 

NA: Normalmente aberto, em repouso o sensor está aberto.
NF: Normalmente fechado, com o sensor parado, o sensor está fechado.

16-03-2020 Seg.
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O alarme está a ser armado

06

Armar o alarme.
No final da contagem decrescente, o ecrã confirma o 
armamento, indicando “o alarme foi armado”.

Uma premência longa (manter a premência até ver a contagem decrescente do armamento) irá armar o alarme:

Premência longa
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4.4. Sistema: Definições do instalador.

4.3. Wi-Fi: Definições de Wi-Fi para o desvio de chamadas.

As definições do “sistema” não estão detalhadas neste manual do utilizador, uma vez que são do instalador.

Para realizar as definições “WiFi”, consulte o manual da APP G2CALL+.
Esta funcionalidade apenas está disponível nos monitores ART 7 WiFi.

Senha

Introduzir nova contra-senha

Contra-senha

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

****

1Alarme 234

Ajustes principais Zonas

1

Contra-senha

****
Repor as definições do alarme?

Prima o ícone  no canto inferior direito do menu principal 
de alarmes. 

Confirme o reinício premindo novamente  .

IMPORTANTE: Se alterar a senha, não se esqueça da nova.

A senha predefinida para aceder às definições de alarme é 9999. É possível definir uma diferente no menu de senha:

É possível iniciar a configuração dos alarmes a partir do zero, reiniciando as definições. Para tal:

Ajustes

Pessoal Alarme Sistema

Acerca de

Número de edifício   1

1.02

Direcção da habitação  5

Número de monitor   1

Direcção IP nativa   10.0.7.109

Máscara sub-rede   255.0.0.0

Porta      10.0.0.1

Direcção do servidor IP  10.0.14.9

Instruções

No ecrã principal do menu de definições, prima o ícone localizado 
no canto inferior direito  .

QR para transferir o manual.

Para finalizar este manual, gostaríamos de salientar que existe um código QR para aceder à documentação atualizada do produto:
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