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Notice
While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is complete and
accurate at the time of printing, Avaya assumes no liability for any errors. Avaya reserves the right to make
changes and corrections to the information in this document without the obligation to notify any person or
organization of such changes.

Documentation disclaimer
Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version
of this documentation unless such modifications, additions, or deletions were performed by Avaya. End User
agree to indemnify and hold harmless Avaya, Avaya’s agents, servants and employees against all claims,
lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, subsequent modifications, additions
or deletions to this documentation, to the extent made by End User.

Link disclaimer
Avaya is not responsible for the contents or reliability of any linked Web sites referenced within this site or
documentation(s) provided by Avaya. Avaya is not responsible for the accuracy of any information, statement
or content provided on these sites and does not necessarily endorse the products, services, or information
described or offered within them. Avaya does not guarantee that these links will work all the time and has no
control over the availability of the linked pages.

Warranty
Avaya provides a limited warranty on this product. Refer to your sales agreement to establish the terms
of the limited warranty. In addition, Avaya’s standard warranty language, as well as information regarding
support for this product, while under warranty, is available to Avaya customers and other parties through the
Avaya Support Web site: http:/www.avaya.com/support. Please note that if you acquired the product from an
authorized Avaya reseller outside of the United States and Canada, the warranty is provided to you by said
Avaya reseller and not by Avaya.

Licenses
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA WEBSITE, HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO/ ARE APPLICABLE TO ANYONE WHO DOWNLOADS, USES AND/OR INSTALLS AVAYA
SOFTWARE, PURCHASED FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AUTHORIZED AVAYA
RESELLER (AS APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT WITH AVAYA OR AN AUTHORIZED
AVAYA RESELLER. UNLESS OTHERWISE AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, AVAYA DOES NOT EXTEND
THIS LICENSE IF THE SOFTWARE WAS OBTAINED FROM ANYONE OTHER THAN AVAYA, AN AVAYA
AFFILIATE OR AN AVAYA AUTHORIZED RESELLER, AND AVAYA RESERVES THE RIGHT TO TAKE LEGAL
ACTION AGAINST YOU AND ANYONE ELSE USING OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE.
BY INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING OTHERS TO DO SO,
YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND THE ENTITY FOR WHOM YOU ARE INSTALLING, DOWNLOADING
OR USING THE SOFTWARE (HEREINAFTER REFERRED TO INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END
USER”), AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A BINDING CONTRACT BETWEEN
YOU AND AVAYA INC. OR THE APPLICABLE AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”).
Avaya grants End User a license within the scope of the license types described below. The applicable
number of licenses and units of capacity for which the license is granted will be one (1), unless a different
number of licenses or units of capacity is specified in the Documentation or other materials available to End
User. “Designated Processor” means a single stand-alone computing device. “Server” means a Designated
Processor that hosts a software application to be accessed by multiple users. “Software” means the
computer programs in object code, originally licensed by Avaya and ultimately utilized by End User, whether
as stand-alone products or pre-installed on Hardware. “Hardware” means the standard hardware originally
sold by Avaya and ultimately utilized by End User.

License types
Concurrent User License (CU). End User may install and use the Software on multiple Designated
Processors or one or more Servers, so long as only the licensed number of Units are accessing and using

2

Telefone para Conferências Avaya B149

Guia do usuário

the Software at any given time. A “Unit” means the unit on which Avaya, at its sole discretion, bases the
pricing of its licenses and can be, without limitation, an agent, port or user, an e-mail or voice mail account
in the name of a person or corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), or a directory entry in the
administrative database utilized by the Software that permits one user to interface with the Software. Units
may be linked to a specific, identified Server. CPU License (CP). End User may install and use each copy of
the Software on a number of Servers up to the number indicated by Avaya provided that the performance
capacity of the Server(s) does not exceed the performance capacity specified for the Software. End User
may not re-install or operate the Software on Server(s) with a larger performance capacity without Avaya’s
prior consent and payment of an upgrade fee

Copyright
Except where expressly stated otherwise, no use should be made of materials on this site, the
Documentation(s) and Product(s) provided by Avaya. All content on this site, the documentation(s) and the
product(s) provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned either
by Avaya or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the
sui generis rights relating to the protection of databases. You may not modify, copy, reproduce, republish,
upload, post, transmit or distribute in any way any content, in whole or in part, including any code and
software. Unauthorized reproduction, transmission, dissemination, storage, and or use without the express
written consent of Avaya can be a criminal, as well as a civil, offense under the applicable law.

Third-party components
Certain software programs or portions thereof included in the Product may contain software distributed
under third party agreements (“Third Party Components”), which may contain terms that expand or limit
rights to use certain portions of the Product (“Third Party Terms”). Information regarding distributed Linux
OS source code (for those Products that have distributed the Linux OS source code), and identifying the
copyright holders of the Third Party Components and the Third Party Terms that apply to them is available
on the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/support/Copyright/.

Preventing toll fraud
“Toll fraud” is the unauthorized use of your telecommunications system by an unauthorized party (for example, a person who is not a corporate employee, agent, subcontractor, or is not working on your company’s
behalf). Be aware that there can be a risk of toll fraud associated with your system and that, if toll fraud
occurs, it can result in substantial additional charges for your telecommunications services.

Avaya fraud intervention
If you suspect that you are being victimized by toll fraud and you need technical assistance or support, call
Technical Service Center Toll Fraud Intervention Hotline at +1-800-643-2353 for the United States and
Canada. For additional support telephone numbers, see the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/
support/. Suspected security vulnerabilities with Avaya products should be reported to Avaya by sending mail
to: securityalerts@avaya.com.

Trademarks
The trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed in this site, the documentation(s) and
product(s) provided by Avaya are the parties. Users are not permitted to use such Marks without prior
written consent from Avaya or such third party which may own the Mark. Nothing contained in this site, the
documentation(s) and product(s) should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any
license or right in and to the Marks without the express written permission of Avaya or the applicable third
party. Avaya is a registered trademark of Avaya Inc. All other trademarks are the property of their respective
owners.

Downloading documents
For the most current versions of documentation, see the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/
support

Contact Avaya Support
Avaya provides a telephone number for you to use to report problems or to ask questions about your product.
The support telephone number is 1-800-242-2121 in the United States. For additional support telephone
numbers, see the Avaya Web site: http://www.avaya.com/support
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A tecnologia de áudio patenteada OmniSound® 2.0 fornece qualidade de áudio impressionante para suas reuniões à distância. Áudio full-duplex via microfone hipersensitivo e
alto-falantes avançados permite a velocidade em ambas direções. Esta qualidade de som
de alto-falante natural é essencial para reuniões colaborativas eficazes, que mantêm todos
envolvidos e contribuindo.
OmniSound 2.0® também está aprimorado com recursos inovadores: A supressão de ruído
minimiza os ruídos de fundo que causam distração, transmissão de voz por banda ampla
com 7 kHz durante chamadas VoIP e um equalizador permitem ajustar os níveis de som
durante as reuniões.

Aviso!
Não exponha o Avaya B149 a chuva ou umidade.

Aviso!
Não abra a caixa do Avaya B149.

Aviso!
Use somente o adaptador de alimentação fornecido para conectar a unidade à
rede elétrica.
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DESCRIÇÃO
GERAL
O Avaya B149 é um telefone para conferências que oferece um amplo número de
recursos inovadores:
• OmniSound® tecnologia de áudio.
• O guia de conferência para configuração fácil de audioconferências.
• Grave suas reuniões com um cartão de memória SD para que você possa ouvi-las
depois.
• Adicione microfones de expansão para aumentar a faixa de captação de voz.
(Opcional.)

MANUTENÇÃO
Limpe o equipamento com um pano macio e seco. Jamais use líquidos.
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DESCRIÇÃO
Alto-falante

Microfone

Tela

Teclado

LEDs

Porta de cartão
de memória SD
LEDs
Piscando azul

Chamada recebida

Luz azul fixa

Chamada em andamento

Vermelho piscando Retenção, microfone e altofalante desligados
Luz vermelha fixa

Mudo, microfone desligado

Conexão da linha analógica
Porta para
microfone de
expansão

Porta para microfone de
expansão

Porta de bloqueio de
segurança

Porta de alimentação
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DESCRIÇÃO
TECLADO
SETA PARA BAIXO
Menu
Navegação em menus
Menu de configurações
Exibição da lista de chamadas

SETA PARA BAIXO
Navegação em menus
Exibição da lista de chamadas

Cancelar
Não/finalizar/voltar
Iniciar/parar
gravação

OK
Sim/confirmar escolha
Atender/conectar
chamadas e Flash
Durante uma chamada:
Pressione para chamar
uma nova pessoa

Aumentar volume
Reduzir volume

Desligar/finalizar a
chamada

Mudo

Retenção

Botões alfanuméricos

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



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

Escrever textos
Cada botão contém letras e caracteres - mais do que os que são mostrados no botão
(ver ilustração abaixo). Pressione o mesmo botão várias vezes para mudar para outro
caractere. Se houver duas letras no mesmo botão e você quiser inserir uma após a
outra, é necessário esperar um pouco antes de inserir a segunda letra.
Pressione o botão

para excluir o último caractere inserido.

(space) . - 1

A B C Å Ä Á À 2

D E F É È 3

G H I 4

J K L 5

M N O Ö Ø Ñ 6

P Q R S 7

T U V Ü Ú 8

W X Y Z 9

0
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DESCRIÇÃO
NAVEGAÇÃO E SELEÇÃO NOS MENUS







Pressione

.

Selecione a opção desejada no menu usando os botões de seta.
Confirme pressionando OK para selecionar a opção marcada.
Cancele a configuração ou volte um nível no menu pressionando
Saia do menu pressionando

.

novamente.

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

Estilo de escrita nas instruções
> DEFINIÇÕES significa que você deve:

Nas instruções,




Pressione

.

Marque a opção DEFINIÇÕES usando os botões de seta e confirme pressionando
OK para abrir o menu.

Árvore de menus
PHONE BOOK

SETTINGS

CONF GUIDE

RECORDING

SEARCH CONTACT

LANGUAGE

SEARCH GROUP

PLAYBACK FILE

ADD CONTACT

REGION

SHOW GROUP

RENAME FILE

EDIT CONTACT

KEY TONE

ADD GROUP

DELETE FILE

ERASE CONTACT

TIME DATE

EDIT GROUP

DELETE ALL

ERASE ALL

RING LEVEL

ERASE GROUP

SETTINGS
STATUS

STATUS

FLASH

ERASE ALL

CALLER ID

SETTINGS

EQUALIZER

STATUS

STATUS

SCREEN TEXT
LCD CONTRAST
DEFAULT
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CONEXÕES
DESEMBALANDO


Verifique se todas as partes estão incluídas no pacote. Se quaisquer partes estiverem faltando, contate seu revendedor.
•
•
•
•
•
•

O telefone para conferências Avaya B149
Adaptador de alimentação com compatibilidade com o soquete universal
Cabo de 7,5 metros para alimentação e conexão de linha
Cabo USB de 1,5 metro
Plugues intermediários para conexão analógica
Guias de referência rápida em diferentes idiomas

CONECTANDO E INSTALANDO




Conecte a uma linha analógica como ilustrado.
Conecte o Avaya B149 na rede elétrica usando o adaptador de alimentação, como
ilustrado.
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.
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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
ajustes.

> DEFINIÇÕES se deseja definir a data e a hora ou fazer outros
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ATENDENDO E REALIZANDO CHAMADAS
ATENDENDO A CHAMADAS
É ouvido um toque e os LEDs azuis começam a piscar.



Pressione

para atender.

Os LEDs exibem uma luz azul constante. A duração da chamada é mostrada na tela.

FINALIZANDO CHAMADAS


Finalize a chamada pressionando

.

EFETUANDO CHAMADAS



Disque o número.
Pressione

.

É efetuada uma chamada para o número e os LEDs exibem uma luz azul fixa. A duração da
chamada é mostrada na tela.

Ou:




Pressione

.

Disque o número.
É efetuada uma chamada para o número e os LEDs exibem uma luz azul fixa. A duração da
chamada é mostrada na tela.

Rediscando



Pressione um botão de seta.
O último número que você discou aparece na tela.




Use os botões de seta para percorrer os números discados anteriormente.
Pressione

.

O número que você selecionar será discado.

Efetuando chamadas a partir da lista telefônica
Vá para a página 13 para obter instruções sobre acrescentar e atualizar contatos na
lista telefônica.






Pressione

.

Marque o contato que desejar.
É possível utilizar os botões de seta para pressionar um botão alfanumérico para
pular para o primeiro nome que inicia com essa letra na lista.
Pressione

.

O contato que você selecionar será discado.
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ATENDENDO E REALIZANDO CHAMADAS
FAZENDO CHAMADA A TRÊS
A maneira mais simples de configurar uma teleconferência é utilizar o guia de conferência (consulte a página 10). É possível se conectar a outra parte para uma chamada em
curso da seguinte maneira. Durante uma chamada, o botão
atua como Flash/pulso R,
o que significa que ele transmite comandos para o PBX.




Se você enfrentar problemas ao fazer teleconferências: Contate seu administrador
de telefonia. Vá para a página 12 para obter mais detalhes.
Pressione

(F).

Um segundo tom de discagem é ouvido.




Disque o número do segundo participante e espere uma resposta.
Pressione o botão

(F) e, depois, 3.

Todos os três participantes agora estão reunidos em uma chamada.

Se você não receber uma resposta quando discar o segundo número
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DURANTE UMA CHAMADA
AJUSTANDO O VOLUME DO ALTO-FALANTE


Ajuste o volume do alto-falante usando os botões

e

.

COLOCANDO CHAMADAS EM RETENÇÃO TEMPORÁRIA
Mudo



Pressione

para desligar o microfone.

Os LEDs mudam de azul para vermelho. A outra parte não consegue ouvir o que você está
dizendo.



Pressione

para reconectar a chamada.

Retenção



Pressione

para reter a chamada.

Os LEDs mudam de azul para vermelho piscando. O microfone e o alto-falante são desligados e
a chamada é retida.



Pressione

para reconectar a chamada.

FINALIZANDO CHAMADAS


Finalize a chamada pressionando

.
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GUIA DE CONFERÊNCIA
O Guia de conferência permite criar 20 grupos de conferência com até seis pessoas
em cada um. Agora você pode chamar os participantes de uma reunião, bastando
pressionar alguns botões.
Pode ser necessário ajustar algumas configurações em seu Avaya B149 para torná-lo
compatível com seu PBX. Vá para a página 12 neste Guia do usuário para obter mais
detalhes.

Inserindo texto com o teclado
Vá até a página 4 para obter instruções sobre a utilização do teclado para inserir texto.

CRIANDO GRUPOS DE CONFERÊNCIA







Selecione

> GUIA CONF. > ADIC. GRUPO.

Insira um nome de grupo e pressione OK para confirmar.
Pressione OK para inserir a primeira pessoa.
Escreva o nome da primeira pessoa e pressione OK para confirmar. Insira o número
e pressione OK para confirmar.
Pressione OK para adicionar outra pessoa e repita as etapas acima.
Conclua pressionando

.

REALIZANDO CHAMADAS A GRUPOS DE CONFERÊNCIA



Pressione o botão

.

Selecione o grupo de conferência para o qual deseja ligar.
O Avaya B149 disca para a primeira pessoa e pede que você confirme quando a pessoa atender.




Pressione OK quando a primeira pessoa tiver atendido.
Continue da mesma maneira para cada pessoa no grupo.

Se a pessoa não responder



Pressione

se uma das pessoas para a qual você está tentando ligar não atender.

O Guia de conferência irá perguntar se você deseja rediscar para aquela pessoa.



Pressione OK ou

.

Se você decide não rediscar( ) será consultado se deseja finalizar a guia de conferência ou
continuar com a pessoa seguinte.



Pressione OK para continuar e

para finalizar o guia.

Quando o guia tiver sido finalizado, você será conectado com até seis pessoas e estará pronto
para iniciar a conferência.
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GUIA DE CONFERÊNCIA
FAZENDO TELECONFERÊNCIAS



Pressione o botão

.

Selecione GUIA RÁPIDO com os botões de seta. Pressione OK para confirmar.
O Guia Rápido solicita que você disque o primeiro número.





Disque o número de telefone da primeira pessoa. Pressione OK para confirmar.
Pressione OK quando a primeira pessoa tiver atendido.
Pressione OK para fazer uma chamada para outra pessoa e repita as etapas acima.
Pressione
quando você tiver feito a chamada para todas as pessoas que deseja
para a sua reunião.

Se uma das pessoas não atender, siga as etapas para fazer uma chamada para um
grupo de conferência salvo (consulte acima).

EXIBINDO PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CONFERÊNCIA



Selecione

> GUIA CONF > EXIBIR GRUPO.

Marque o grupo desejado e pressione OK.
Os nomes dos participantes do grupo de conferência são exibidos.

EDITANDO GRUPOS DE CONFERÊNCIA


Selecione

> GUIA CONF > EDITAR GRUPO.

Aqui, é possível alterar o nome de um grupo de conferência, adicionar ou excluir uma
pessoa de um grupo e alterar o nome e o telefone de uma pessoa.



Marque sua escolha de opção no menu utilizando o botão de seta e pressione OK
para confirmar.
Os nomes dos grupos de conferência são exibidos.






Marque o grupo que você quer alterar e pressione OK para confirmar.
Marque a pessoa que você quer alterar e pressione OK para confirmar.
Efetue a alteração e pressione OK para confirmar.
Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando
. Caso você deseje
cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número como estão,
pressione
até o menu GUIA DE CONFERÊNCIA aparecer.
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GUIA DE CONFERÊNCIA
EXCLUINDO GRUPOS DE CONFERÊNCIA




Selecione

> GUIA CONF > APAGAR GRUPO.

Marque o grupo que você quer excluir e pressione OK.
Confirme se você quer mesmo excluir o grupo, pressionando OK ou cancele a
exclusão de um grupo, pressionando
.

EXCLUINDO TODOS OS GRUPOS DE CONFERÊNCIA



Selecione

> GUIA CONF > APAGAR TODOS.

Confirme se você quer mesmo excluir todos os grupos pressionando OK ou cancele
a exclusão de um grupo pressionando
.

CONFIGURAÇÕES DO GUIA DE CONFERÊNCIA
Quando uma teleconferência está para ser conectada, é produzido um sinal especial
(flash ou pulso R) que transmite o comando (solicitação, retorno e conferência) para
o PBX. Ele pode ser necessário para alterar o tipo de sinal se as chamadas forem
conectadas via um PBX.




Selecione

> GUIA CONF > CONFIGURAÇÕES.

Digite o comando para uma solicitação para um novo tom de discagem e pressione
OK para confirmar. (“F” é a configuração padrão)



Digite o comando para conectar todos a uma teleconferência e pressione OK para
confirmar. (“F3” é a configuração padrão)



Digite o comando para retornar à sua chamada original e pressione OK para confirmar. (“F” é a configuração padrão)

Se você enfrentar problemas ao fazer teleconferências
Isso pode ser necessário para alterar a duração do pulso R, deste modo que ele trabalha com seu PBX. Leia “AJUSTANDO A DURAÇÃO DO FLASH/PULSO R” na página 19.
Seu PBX pode não ser programado para admitir teleconferências ou o procedimento
pode ser diferente. Contate seu administrador de telefonia ou provedor de serviços.

EXIBINDO O STATUS DA GUIA DE CONFERÊNCIAS


Selecione

> GUIA CONF > STATUS.

A tela indica o número de grupos de conferência que já estão armazenados, além de quantos
grupos a mais podem ser adicionados.
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LISTA TELEFÔNICA
O Avaya B149 tem uma lista telefônica que contém até 50 entradas. Veja a página 7
para efetuar chamadas por meio da lista telefônica.

Inserindo texto com o teclado
Vá até a página 4 para obter instruções sobre a utilização do teclado para inserir texto.

BUSCANDO CONTATOS







Pressione

.

Outra maneira de buscar um contato na lista de endereços é pressionar um botão
numérico por dois segundos (consulte a página 8). Também é possível buscar
um contato por meio do menu LISTA TELEFÔNICA. ( > LISTA TELEFÔNICA >
PROCURAR CONT..
Marque o contato que desejar.
É possível utilizar os botões de seta para pressionar um botão alfanumérico para
pular para o primeiro nome que inicia com essa letra na lista.
Pressione OK ou
para discar o contato selecionado,
LISTA TELEFÔNICA ou
para sair do menu.

para retornar ao menu

ADICIONANDO CONTATOS





Selecione

> LISTA TELEFÔNICA > ADIC. CONT..

Insira o nome do contato e pressione OK para confirmar.
Escreva o número e pressione OK para confirmar.
Pressione OK para adicionar outro contato ou

para sair do menu.

EDITANDO CONTATOS





Selecione

> LISTA TELEFÔNICA > EDITAR CONTATO.

Marque o contato que deseja alterar. Pressione OK para confirmar.
Efetue a alteração e pressione OK para confirmar.
Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando
. Caso você deseje
cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número como estão,
pressione
até o menu LISTA TELEFÔNICA aparecer.

13

Telefone para Conferência Avaya B149

Guia do usuário

LISTA TELEFÔNICA
EXCLUINDO CONTATOS




Selecione

> LISTA TELEFÔNICA > APAGAR CONT..

Marque o contato que você quer excluir e pressione OK.
Confirme se você quer mesmo excluir o contato, pressionando OK ou cancele a
exclusão de um contato, pressionando
.

EXCLUINDO TODOS OS GRUPOS DE CONFERÊNCIA



Selecione

> LISTA TELEFÔNICA > APAGAR TODOS.

Confirme se você quer mesmo excluir todos os contatos pressionando OK ou cancele a exclusão de um contato, pressionando
.

EXIBINDO O STATUS DA LISTA TELEFÔNICA


Selecione

> LISTA TELEFÔNICA > STATUS.

A tela indica o número de contatos que já estão armazenados, além de quantos contatos a mais
podem ser adicionados.
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GRAVAÇÃO
É possível gravar uma teleconferência em um cartão de memória SD (Secure Digital)
para que você possa escutá-la mais tarde.
Um símbolo piscando aparece na tela durante a gravação. Ouve-se um bipe curto a
cada 20 segundos, para que todas as partes da conferência saibam que ela está sendo
gravada. O bipe pode ser desativado (consulte a página 17).
A chamada gravada é salva no cartão de memória. O documento é nomeado de acordo
com a hora em que a gravação tiver começado (por exemplo, 14-35-01.wav) e é salvo
em uma pasta com a data atual. Este nome pode ser alterado após o fim da gravação
(consulte a página 17).

INICIANDO UMA GRAVAÇÃO
Lembre-se de notificar todas as partes da chamada antes de começar a gravar.



Pressione o botão

por dois segundos e pressione OK para confirmar.

O símbolo de gravação pisca na tela.

FUNÇÃO MUDO


Pressione o botão

durante uma chamada para desligar o microfone.

Os LEDs mudam de azul para vermelho.
A outra parte não conseguirá ouvir o que você estiver dizendo e apenas a parte que recebeu a
chamada é gravada.

RETENÇÃO


Pressione

durante a chamada para reter a chamada.

Os LEDs mudam de azul para vermelho piscando.
O microfone e o alto-falante são desligados e a chamada é retida. Nenhuma parte será gravada.

EDITANDO UMA GRAVAÇÃO


Pressione o botão

por dois segundos e pressione OK para confirmar.

O símbolo de gravação não é mais exibido na tela.
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GRAVAÇÃO
ESCUTANDO UMA CHAMADA
É possível escutar uma teleconferência gravada em seu Avaya B149 ou em um computador usando um leitor de cartão de memória SD. As gravações são salvas em formato
.wav e podem ser executadas em seu reprodutor escolhido.
Escutando gravações no Avaya B149:




Selecione

> GRAVAÇÕES > REPRODUZR FICH.

Marque a pasta que você queira (data) e pressione OK para confirmar.
Uma lista de todas as gravações da data especificada é exibida. Nomes, data, hora e extensão
são exibidos para cada gravação.



Marque a gravação que você quiser e comece a reprodução pressionando OK.

Ajustando o volume do alto-falante



Aumente o volume usando o botão

e reduza-o usando

.

Pausar reprodução




Pause a reprodução pressionando OK.
Reinicie a reprodução pressionando OK novamente.

Avançar na gravação durante a reprodução



Avance na gravação pressionando a seta para baixo ou a retroceda pressionando a
seta para cima.



A gravação avança cerca de 10 segundos sempre que você pressionar o botão.
Você também pode pular mais adiante na gravação:
Tecla
Tecla
Tecla
Tecla

3
6
1
4

–
–
–
–

avança 1 minuto
avança 10 minutos
retroceda 1 minuto
retroceda 10 minutos

Parar a reprodução
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GRAVAÇÃO
GERENCIANDO GRAVAÇÕES
Editando o nome de uma gravação








Por padrão, a gravação é nomeada com a hora em que a gravação começou.
Selecione

> GRAVAÇÕES > RENOM ARQUIVO.

Marque a pasta que quiser e pressione OK para confirmar.
Marque a gravação a ser editada e pressione OK.
Efetue a alteração e pressione OK para confirmar.
Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando

.

Caso você queira cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número
como estão, pressione
diversas vezes até o menu GRAVAÇÕES aparecer.

Excluindo uma gravação






Selecione

> GRAVAÇÕES > EXCLUIR ARQUIVO.

Marque a pasta desejada e pressione OK.
Marque a gravação a ser excluída e pressione OK.
Confirme se você realmente quer excluir a gravação pressionando OK novamente, ou
cancele a exclusão de uma gravação pressionando
.

Excluindo todas as gravações




Selecione

> GRAVAÇÕES > EXCLUIR TUDO.

Confirme se você realmente quer excluir todas as gravações pressionando OK
novamente, ou cancele a exclusão de uma gravação, pressionando
.

AJUSTANDO O INDICADOR DE GRAVAÇÃO
Ouve-se um bipe curto a cada 20 segundos, para que todas as partes da conferência
saibam que ela está sendo gravada. Este recurso pode ser desativado.




Selecione

> GRAVAÇÕES > DEFINIÇÕES.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

EXIBINDO O STATUS DO RECURSO DE GRAVAÇÃO


Selecione

> GRAVAÇÕES > STATUS.

A tela indica o número de gravações, a extensão total de chamadas gravadas e quantas horas
de tempo de gravação faltam antes de preencher o cartão de memória.

17

Telefone para Conferência Avaya B149

Guia do usuário

CONFIGURAÇÕES
SELEÇÃO DE IDIOMAS



Selecione

> DEFINIÇÕES > IDIOMA.

Selecione o idioma que quiser e pressione OK para confirmar.

SELECIONAR REGIÃO
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. As entradas selecionadas podem ser alteradas depois via este
menu.




Selecione

> DEFINIÇÕES > REGIÃO.

Selecione a região na qual você está localizado.

DESATIVANDO TONS DE TECLADO
É possível selecionar se quer ou não que um tom seja ouvido ao pressionar um botão.
Observe que esta configuração não afeta o tom que você ouve ao discar um número no
modo de chamada.




Selecione

> DEFINIÇÕES > TOM TECLA.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

AJUSTANDO A DATA E A HORA
Alterando a data




Selecione

> DEFINIÇÕES > DATA E HORA > DATA.

Altere os números piscantes do ano, usando os botões de seta ou inserindo os
números no teclado. Pressione OK para confirmar e continuar para o mês e, depois,
proceda da mesma maneira para o dia.

Alterando a hora




Selecione

> DEFINIÇÕES > DATA E HORA > HORA.

Altere os números piscantes da hora usando os botões de seta ou inserindo os
números no teclado. Pressione OK para confirmar e prosseguir para minutos.

Alterando o formato da hora
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Selecione

> DEFINIÇÕES > DATA E HORA > FORMATO DE HORA.

Selecione um formato de 12 ou 24 horas usando os botões de seta e pressione OK
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DEFINIÇÕES
AJUSTANDO O VOLUME DO NÍVEL DE TOQUE




Selecione

> DEFINIÇÕES > NÍVEL DE TOQUE.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.
Há seis níveis de volume, mais um modo silencioso. Você ouvirá o toque para cada
nível selecionado. Caso você selecione o modo silencioso, um LED no telefone pisca
quando uma chamada for recebida.

AJUSTANDO A DURAÇÃO DO FLASH/PULSO R
O flash/pulso R (rechamada do registro) é usado para solicitar uma nova linha do PBX.
Países diferentes podem exigir durações diferentes para ativação do flash/pulso R.




Selecione

> DEFINIÇÕES > IDIOMA.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.
Exemplos de configurações adequadas são:
100 ms – Escandinávia, Europa, Siemens HiPath
300 ms – Alemanha, França, Israel
500 ms – EUA

SELECIONANDO O PADRÃO DE ID DE AUTOR DE
CHAMADA
O Avaya B149 precisa ser configurado para corresponder ao padrão de ID de autor da
chamada em seu país. Observe que em alguns casos, até estados/municípios individuais dentro de um país usam padrões diferentes. A tabela a seguir é uma diretriz para
escolher a configuração correta. Se a ID do autor da chamada não estiver funcionando
adequadamente, selecione outra configuração ou contate seu provedor de serviços de
telefonia para obter informações adicionais.
Padrão de ID de autor de chamada

País

Bellcore (Telcordia)

Canadá (normalmente), EUA, Austrália, Nova Zelândia,
China, Hong Kong, Cingapura

ETSI

Áustria, Bélgica, República Tcheca, França, Alemanha, Itália,
Luxemburgo, Noruega, Polônia, Espanha, Eslovênia, Suíça,
Turquia, África do Sul, Tailândia

BT (British Telecom)

Reino Unido

DTMF

Dinamarca, Finlândia, Grécia, Islândia, Países Baixos, Portugal,
Suécia, China, Índia, Arábia Saudita, Brasil, Uruguai




Selecione

> DEFINIÇÕES > ID DE AUTOR DE CHAMADA.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.
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CONFIGURAÇÕES
AJUSTANDO O SOM (EQUALIZADOR)
A reprodução do som pode ser ajustada segundo a frequência desejada (SUAVE,
NEUTRO e AGUDO).




Selecione

> DEFINIÇÕES > EQUALIZADOR.

Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

ALTERANDO O TEXTO DA TELA
O texto na tela pode ser alterado quando o Avaya B149 estiver no gancho.




Selecione

> DEFINIÇÕES > TEXTO DO MONITOR.

Exclua o texto atual utilizando
mar.

e insira seu novo texto. Pressione OK para confir-

AJUSTANDO O CONTRASTE LCD



Selecione MENU > DEFINIÇÕES > CONTRASTE LCD.
Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

REDEFININDO
Há uma opção de menu em DEFINIÇÕES que redefine todas as configurações para o
padrão. Observe que isso também exclui todos os contato na lista telefônica e todos os
grupos salvos no guia de conferência.




Selecione

> DEFINIÇÕES > DEFAULT.

Confirme se você realmente quer redefinir as configurações para o padrão pressionando OK novamente, ou cancele o procedimento de redefinição, pressionando
.

VERIFICANDO O STATUS
Se você precisar verificar a versão do software ou número de série
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tamanho

Diâmetro de 240 mm, altura de 77 mm

Peso

1 kg

Cor

Preto-carvão

Tela

LCD gráfico iluminado, de 128x64.

Teclado

Alfanumérico 0–9, *, fora do gancho/F, no gancho, mudo,
retenção, mais volume, menos volume, cinco botões para
navegação nos menus, lista telefônica, guia de conferência

Proteção antirroubo

Slot de segurança Kensington

Memória

Suporte para cartões de memória SD de até 2 GB

Conectividade
Conectividade telefônica analógica
RJ11 modular de 6/6 para uma PBX analógico
Fonte de alimentação

Adaptador CA de 100-240 V CA/14 V CC

Microfones de expansão

2 modulares 4/4.

Áudio
Tecnologia

OmniSound® 2.0

Microfone

Onidirectional

Área de recepção

Até 30 metros2, > 10 pessoas

Viva-voz

Banda de frequência de 200-3300 Hz,

Nível de som

90 db SPL 0,5 m.

Equalizador

Três timbres: suave, neutro, agudo

Ambiente
Temperatura

5° – 40°C.

Umidade relativa

20-80% sem condensação

Condições acústicas recomendadas
Período de reverberação: 0,5 S Rt 60
Som de fundo: 45 dBA

Aprovações
Telecomunicação

TBR21, 47 CFR Parte 68/TIA, IC CS-03 edição 1999/01/01

EMC

EN301 489-1,3. EN 300.220-1,2, subpartes FCC B e C

Segurança elétrica

UL 60950-1, EN 60950-1:2001
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