
O telefone para conferência Avaya B149 é um telefone para conferências que pode ser conectado 
aos soquetes de um telefone analógico. Um guia de usuário com instruções detalhadas sobre as 
opções e recursos de conectividade está disponível no nosso site: support.avaya.com. 

Porta de cartão de memória SD
É possível gravar uma chamada em 
andamento e usar o Avaya B149 como um 
ditafone. 
Pressione o botão  para começar e 
parar a gravação.
As gravações podem ser acessadas através 
do menu.  

LEDs 
Piscando azul  Chamada recebida
Luz azul fixa Chamada em andamento
Vermelho piscando  Retenção, microfone e alto-

falante desligados
Luz vermelha fixa Mudo, microfone desligado
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NAVEGAR PELOS MENUS E FAZER AS CONFIGURAÇÕES

DESCRIÇÃO

Botões alfanuméricos

Menu 
Menu de configurações

SETA PARA BAIXO 
 Navegação em menus 
 Exibição da lista de 

chamadas
Cancelar 

Não/finalizar/voltar 
Iniciar/parar gravação

Aumentar volume

Reduzir volume

Mudo

Retenção

OK 
Sim/confirmar escolha

Conferência 
Discagem automática de 
grupos de conferência
Um pressionamento deste 
botão sempre irá conectar 
todas as partes a uma 
audioconferência

SETA PARA BAIXO 
 Navegação em menus 
 Exibição da lista de 

chamadas

Atender/conectar chamadas 
e Flash
Durante uma chamada: 
Pressione para chamar uma 
nova pessoa

Desligar/finalizar a 
chamada

Lista telefônica

O menu Avaya B149 
contém as seguintes 
opções: 
LISTA TELEFÔNICA
DEFINIÇÕES
GUIA CONF
GRAVAÇÕES
STATUS 

 Pressione . 

 Selecione a opção desejada no menu usando as teclas de seta. 
Pressione OK para confirmar. 

 Cancele a configuração ou volte um nível no menu pressionando 
.

 Saia do menu pressionando  novamente. 

 Observe que após você ter efetuado alterações em uma configu-
ração, é necessário pressionar OK para ativar a configuração. 

 Alguns aparelhos Avaya B179 têm um teclado diferente com outros símbolos. Isto não afeta as funções dos botões.



INICIANDO 

CONECTANDO E INSTALANDO A 
UNIDADE
 Conecte o Avaya B149 a uma linha 

analógica como ilustrado. 

 Conecte-o à rede elétrica usando o 
adaptador de alimentação como ilustra-
do. 

 Coloque o telefone para conferências no 
meio da mesa.

SELECIONE REGIÃO E IDIOMA
Na primeira vez em que o Avaya B149 for 
iniciado, será necessário selecionar a região 
na qual você está localizado. O Avaya B149 
se configura automaticamente à rede de 
telecom daquela região. 

 Selecione a região na qual você está 
localizado. Clique em OK para confirmar 
a seleção.

 É possível utilizar os botões de seta 
para pressionar um botão alfanumérico 
para pular para a primeira região que 
inicia com essa letra na lista.

 Selecione o idioma que deseja. Clique 
em OK para confirmar a seleção.

 Selecione  > DEFINIÇÕES se deseja 
definir a data e a hora ou fazer outros 
ajustes.



ATENDENDO E REALIZANDO 
CHAMADAS
 Pressione  para atender uma chama-

da recebida. 

 Disque o número e pressione  para 
efetuar a chamada. 

 Pressione uma tecla de seta para 
abrir uma lista de chamadas contendo 
os números discados anteriormente. 
Usando Chamadas .

 Pressione  ou reter um botão alfanu-
mérico por dois segundos para chamar 
um contato na lista telefônica. 

DURANTE UMA CHAMADA
 Ajuste o volume do alto-falante usando 

as teclas  e . 

 Pressione  para desligar o microfone. 

 Pressione  para colocar a chamada 
em retenção. 
O microfone e o alto-falante são desligados e a 
chamada é retida. 

 Pressione o mesmo botão de novo para 
reconectar a chamada.

CHAMADAS TELECONFERÊNCIA

 Se você enfrentar problemas ao fazer 
teleconferências: Consulte o manual 
para obter mais informações sobre como 
efetuar configurações necessárias.  

ADICIONANDO UMA PARTE A 
UMA CHAMADA
 Pressione o botão  (F) durante a 

chamada. 

 Disque o número do segundo parti-
cipante, pressione e espere por uma 
resposta.

 Pressione o botão  (F) e a seguir 3 
para conectar todos os participantes 
reunidos ou  (F) para voltar à chama-
da anterior.

A GUIA DE CONFERÊNCIA
Vocâ pode criar grupos de até seis pessoas 
através do  > CONF. GUIA > ADIC 
GROUP.

 Pressione o botão  e selecione um 
grupo de conferência. Pressione OK se 
você deseja ver quem está no grupo e  
para fazer a chamada.

 Sigua as instruções na guia e responder 
com OK ou  (Cancelar). 
As chamadas em andamento são colocadas 
em retenção quando o próximo participante 
chama.

 Pressione o botão  para conectar todos 
os participantes à reunião.
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