
 

 

 

 

Como Configurar a Função de Siga-me do IV 7000 

 

São José, 24 de Janeiro, 2014. 

 
 

O Vídeo Porteiro IV7000 pode ser conectado a uma linha telefônica, via central PABX, para o 

uso da função SIGA-ME, possibilitando o atendimento remoto do visitante e o acionamento das 

fechaduras FA e FB (fechaduras e acionamento de contato seco). 

 

Para utilização da função SIGA-ME basta a instalação de uma linha telefônica/ramal de PABX 

na posição “LINHA TEL” do monitor IV 7000IN. Após a instalação siga os passos abaixo para 

realizar a programação da função: 

 

1. Faça uma ligação para a linha telefônica/ramal do PABX instalado no vídeo porteiro. 

Ao receber o sinal de chamada, a tecla  do monitor piscará; 

2. Pressione a tecla  por 3 segundos para atender a ligação. Será emitido um tom de 

confirmação no telefone; 

3. Digite  + 1234 (senha de acesso com 4 dígitos padrão de fábrica).  

Será emitido um tom de confirmação no telefone ou um tom de erro, caso não seja a 

senha correta; 

4. Digite:  1 + número (até 20 dígitos) + , onde o número é o número do telefone para 

onde será desviada a chamada. 

Será emitido um tom de confirmação desta programação. 

5. Digite:  4 +N + , onde N é o número de toques para chamar o telefone programado, 

que vai de 1 a 9 (padrão: 5). 

Será emitido um tom de confirmação desta programação. 

6. Digite a tecla # do telefone para sair da programação.  

A ligação será finalizada. 

 

 

Também é possível configurar a função de siga-me através de uma extensão da mesma linha, 

onde o IV 7000 está conectado. Recomendamos esta alternativa para situações onde o cliente 

tenha disponível apenas a linha do IV7000. Para isso siga o procedimento: 

- Tire a extensão do gancho. 

- Aguarde passar o tom de chamada e o tom de queda. 



 

- Quando a linha ficar em "silêncio", pressione a tecla do IV 7000 e digite na extensão  

+ 1234 (senha padrão de fábrica). 

 

- Realizando esse procedimento, é possível que o IV 7000 "ouça" o que está sendo digitado na 

extensão  e configurá-lo desse modo. 

 

- Prossiga com a configuração a partir do passo 4. 

 

Habilitar a função SIGA-ME 

 

Uma vez programado o número que será discado na função SIGA-ME, é necessário habilitá-la 

no módulo interno para funcionamento. Para habilitar pressione a tecla  por 3 segundos, 

um bipe de confirmação será emitido e a tecla ficará acesa. 

Para desabilitar, pressione a tecla  por 3 segundos, a tecla irá desligar indicando que a 

função foi desabilitada. 

 

Atenção: para maiores informações referentes à instalação e/ou programação do produto, 

consulte o Manual do usuário no site www.intelbras.com.br.  
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