
Zaregistrujte si svůj výrobek a získejte podporu na adrese 

www.philips.com/welcome

CZ USB telefon s kabelem

VOIP151





1Obsah

Obsah
1 Důle�ité informace  2

1.1 Po�adavky na napájení 2

1.2 Informace o bezpečnosti 2

1.3 Podmínky pou�ívání 2

1.4 Péče o �ivotní prostředí 2

1.5 Po�adavky na instalaci 2

1.6 Shoda 2

1.7 Recyklace a likvidace 2

1.8 Záruka 3

1.9 Elektrické, magnetické a elektromagnetické 
pole (�EMF�) 3

2 Vá� telefon  4

2.1 Obsah balení? 4

2.2 Co budete je�tě potřebovat 4

2.3 Vá� telefon 5

2.4 Displej sluchátka 7

2.5 Klidová obrazovka 7

3 Začínáme  8

3.1 Instalace softwaru 8

3.2 První nastavení 8

3.3 Stav připojení 9

4 Volání  10

4.1 Uskutečnění hovoru 10

4.2 Příjem hovoru 11

4.3 Ukončení nebo odmítnutí hovoru 11

4.4 Ře�ení nouzového volání 11

5 Funkce během hovoru  12

5.1 Nastavení  hlasitosti sluchátka 12

5.2 Ztlumení mikrofonu 12

5.3 Přidr�ení hovoru 12

5.4 Čekající hovor 12

5.5 Ře�ení druhého hovoru 12

5.6 Konferenční hovor 12

5.7 Aktivace handsfree (na reproduktor) 
počítače 13

6 Hlasová po�ta  14

6.1 Poslech hlasové po�ty 14

6.2 Stav hlasové po�ty na počítači 14

7 Nastavení telefonu  15

7.1 Obecné mo�nosti 15

7.2 Nastavení zvuku 16

7.3 Nastavení tónu 17

7.4 Konfigurace zkratky 18

7.5 Informace o výrobku 18

8 Výchozí nastavení  19

9 Často kladené otázky  20

10 Rejstřík  22



2 Důle�ité informace

1 Důle�ité informace
Předtím, ne� budete telefon pou�ívat, si tento 
návod k obsluze důkladně přečtěte. Obsahuje 
důle�ité informace a poznámky týkající se va�eho 
telefonu.

1.1 Po�adavky na napájení
Napájení je poskytováno z počítače přes rozhraní 
USB.

1.2 Informace o bezpečnosti
Tento telefon není určen k provádění nouzových 
volání v případě výpadku elektrického proudu. 
Skype nepodporuje nouzová volání. Pro nouzová 
volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Ochrana proti po�kození či nesprávné funkci:
� Chraňte telefon před kontaktem s kapalinami 

nebo vlhkostí.
� Telefon neotevírejte. Mohli byste se dostat do 

kontaktu s vysokým napětím.
� Nepou�ívejte telefon v prostorách, kde hrozí 

nebezpečí výbuchu, například v místech, kde 
uniká plyn.

� Existuje nepatrná mo�nost, �e by mohlo dojít k 
po�kození telefonu při bouřce. Z tohoto 
důvodu se u�ivatelům doporučuje, aby při 
bouřce telefon odpojili z rozhraní USB.

� Dohlí�ejte na děti a zajistěte, aby telefon 
pou�ívaly bezpečně.

� Pou�ívání telefonu při vysoké hlasitosti mů�e 
způsobit po�kození sluchu.

1.3 Podmínky pou�ívání
� Prostřednictvím slu�by Skype nelze provádět 

nouzová volání. Skype není náhrada za vá� 
bě�ný telefon a nelze jej pou�ít pro nouzová 
volání. Viz smluvní podmínky společnosti Skype 
na www.skype.com/eula a www.skype.com/
tos. 

� Slu�ba Skype není funkční, pokud dojde k 
výpadku proudu nebo selhání 
�irokopásmového internetového spojení.

1.4 Péče o �ivotní prostředí
Obalový materiál a starý telefon likvidujte podle 
místních platných předpisů. Pokud je to mo�né, 
zajistěte jejich recyklaci. 

1.5 Po�adavky na instalaci
K pou�ívání telefonu potřebujete počítač splňující 
následující po�adavky:
� počítač s operačním systémem Microsoft® 

Windows® 2000, XP nebo Vista,
� procesor 800 MHz,
� 256 MB RAM,
� volný konektor rozhraní USB na počítači,
� připojení k internetu (doporučeno 

�irokopásmové).

1.6 Shoda
Společnost Philips prohla�uje �e tento výrobek je ve 
shodě se zásadními po�adavky a dal�ími platnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 
Prohlá�ení o shodě naleznete na adrese 
www.p4c.philips.com.

1.7 Recyklace a likvidace
Pokyny k likvidaci starých výrobků:
Směrnice OEEZ (Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 
2003 o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních) byla přijata s cílem zajistit recyklaci 
výrobků pomocí nejlep�ího dostupného 
zpracování, regenerace a recyklačních postupů 
pro zaji�tění lidského zdraví a vysoké ochrany 
�ivotního prostředí.
Vá� výrobek byl zkonstruován a vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů a dílů, které lze recyklovat a 
opakovaně pou�ít.
Svůj starý výrobek neodhazujte do nádoby na 
komunální domovní odpad.
Informujte se o místním systému samostatného 
sběru elektrických a elektronických výrobků 
označených tímto symbolem.



Pou�ijte jedno z následujících sběrných 
likvidačních míst:
� Zlikvidujte celý výrobek (včetně jeho kabelů, 

zástrček a příslu�enství) v určených sběrných 
zařízeních OEEZ.

� Jestli�e si kupujete náhradní výrobek, vrat�te 
svůj celý starý výrobek zpět maloobchodníkovi. 
Měl by jej přijmout, jak to vy�aduje směrnice 
OEEZ.

Informace o balení:
Philips označil balení standardními symboly, které 
vyjadřují způsob recyklace a vhodného 
znehodnocení případného odpadu.

Na národní systém obnovy surovin a 
recyklace byl poskytnut finanční příspěvek.

Takto označený obalový materiál je 
recyklovatelný.

1.8 Záruka
Informace týkající se záruky jsou dostupné na 
www.philips.com/support

1.9 Elektrické, magnetické a 
elektromagnetické pole (�EMF�)

1. Philips Royal Electronics vyrábí a prodává 
mnoho zařízení orientovaných na 
spotřebitele a tato elektrická a elektronická 
zařízení, jako jakýkoliv elektronický přístroj, 
mají schopnost vysílání a přijímání 
elektromagnetických signálů.

2. Jednou z obchodních zásad společnosti Philips 
je zabezpečení v�ech potřebných zdravotních 
a bezpečnostních parametrů na�ich výrobků 
tak, aby splňovaly po�adavky na standardy 
elektromagnetické kompatibility (EMF) platné 
v době jejich výroby.

3. Philips se zavazuje vyvíjet, vyrábět a uvádět na 
trh výrobky, které nemají �ádné nepříznivé 
účinky na zdraví.

4. Philips potvrzuje, �e pokud budou její výrobky 
pou�ívány v souladu s pokyny uvedenými v 
návodu k obsluze, je jejich bě�né pou�ívání 
bezpečné podle současných vědeckých 
poznatků.

5. Philips hraje aktivní roli ve vývoji 
mezinárodních norem elektromagnetické 
kompatibility a bezpečnosti, a to umo�ňuje 
společnosti Philips předvídat dal�í rozvoj v 
normalizaci a jeho včasnou integraci do svých 
výrobků.
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2 Vá� telefon
Blahopřejeme Vám k nákupu a Philips Vás vítá!

Abyste mohli plně vyu�ít výhod plynoucích z podpory, kterou Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na 
www.philips.com/welcome.

2.1 Obsah balení?

Poznámka
*Pro úplnou kompatibilitu je nutná verze Skype uvedená na instalačním CD. Nové vlastnosti v dal�ích 
verzích Skype nemusí být na VOIP151 dostupné.

2.2 Co budete je�tě potřebovat

� Stolní počítač nebo notebook s jedním volným USB portem
� Připojení k internetu (doporučeno �irokopásmové)

 Sluchátko s 
1,2m kabelem

Instalační CD*
(rovně� obsahuje návod k obsluze)

Cestovní pouzdro Návod pro rychlou obsluhu
4 Vá� telefon



Vá� telefon

2.3 Vá� telefon
A Sluchátko
B LED
Svítí při aktivním hovoru.
LED trvale bliká během následujících situací: 
Rychle bliká během příchozího hovoru.1

Pomalu bliká při ztlumení sluchátka.2

Bliká pomalu, kdy� je v hlasové schránce ulo�ena 
zpráva(y).2

C Displej 
Viz strana 7 přehled ikon na displeji.
D Tlačítko posun nahoru
Posun polo�ky nebo kontaktu nahoru.
Zvy�uje hlasitost sluchátka.
Ma�e poslední zadanou číslici nebo znak.
Po stisknutí a podr�ení automaticky procházíte 
seznamem kontaktů.
E Tlačítko posun dolů
Posun polo�ky nebo kontaktu dolů.
Sni�uje hlasitost sluchátka.
Ma�e poslední zadanou číslici nebo znak.
Po stisknutí a podr�ení automaticky procházíte 
seznamem kontaktů.
F Tlačítko Talk (hovor) 
Volání a příjem hovoru.
Přehrání vzkazu z hlasové schránky.
Přístup k historii hovorů.
Přidr�ení hovoru.
Přepínání mezi hovory.
Stisknutím a podr�ením zahájíte konferenční hovor.
G Tlačítko Skype 
Aktivuje Skype na počítači.
Otevře seznam kontaktů.
Stisknutím a podr�ením zahájíte konferenční 
hovor.
H Tlačítko Off (vypnuto) 
Ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího 
hovoru.
Ukončení hlasové schránky.
Stisknutím a podr�ením minimalizujete okno 
Skype a vrátíte se do klidového re�imu.
I Tlačítko číslice 1 a seznam hlasové 

schránky 
Vlo�ení čísla 1.
Stisknutím a podr�ením se zobrazí seznam 
hlasové schránky.

1. Rozsvěcuje se a zhasíná v intervalech 100 ms.
2. Rozsvěcuje se a zhasíná v intervalech 500 ms.
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J Tlačítko číslice 0 a + 
Krátkým stisknutím vlo�íte 0.
Stisknutím a podr�ením vlo�íte +.
K Tlačítko ztlumení 
Potlačíte/obnovíte hlasitost hovoru.
L Mikrofon

M Drá�ka USB konektoru
Slou�í k ulo�ení konektoru USB.
N USB konektor
Připojuje 1,2m dlouhý kabel k rozhraní USB na 
počítači.

0

m
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2.4 Displej sluchátka

Displej u�ivatele Skype a stavu kontaktu:

Online / SkypeMe (Přítomen)

Pryč

Nedostupný/Nevyru�ovat (DND)

Nepřítomen/Neviditelný

Specifické ikony sluchátka:

Blikání: Zti�ení zapnuto

Blikání: Příchozí hovor
Trvale svítí: Probíhající hovor

Přidr�ený hovor

Probíhající konferenční hovor

Zvonění vypnuto

2.5 Klidová obrazovka
V klidovém re�imu se na obrazovce sluchátka 
bude zobrazovat Vá� stav Skype a čas: 
7Vá� telefon



8 Začínáme

3 Začínáme

3.1 Instalace softwaru
Poznámka

Ujistěte se, �e USB konektor NEBUDE zapojen 
dříve, ne� instalace začne.

Ovladač VOIP151 je dodáván na přilo�eném CD.
Odviňte USB kabel z telefonu.
Vlo�te instalační CD do mechaniky CD ROM 
(nebo DVD ROM) počítače.

Instalační program bude automaticky zahájen.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
Budete po�ádáni o připojení zásuvky USB 
přímo do USB portu Va�eho počítače. 
Připojte zásuvku USB, jakmile k tomu budete 
vyzváni.

Pokračujte dále podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení klikněte na Konec.
Vyjměte instalační CD z mechaniky CD ROM 
(nebo DVD ROM) počítače.
Tip

Pokud z nějakého důvodu instalace nezačne 
automaticky:
� Ve Windows klikněte na Start, poté klikněte na 

Spustit.
� Napi�te explorer a přejděte na mechaniku CD 

ROM (nebo DVD ROM).
� Dvakrát klikněte na SetupWizard.exe.

Poznámka
Ovladač VOIP151 by měl být automaticky 
spu�těn, pokud bude během instalace vybrána 
mo�nost Automatické spu�tění ovladače VOIP151 
při spou�tění Windows (automatické spu�tění 
ovladače VOIP151 při uvedení do chodu).

Poznámka
Pou�ívejte verzi Skype nahranou na 
instalačním CD, aby telefon řádně 
pracoval. Nové vlastnosti z dal�í verze Skype 
nemusí být na VOIP151 dostupné. Zkontrolujte 
kompatibilitu na www.philips.com/support.

Poznámka
Pokud pou�íváte operační systém Windows 
2000, bude nutné pro dokončení instalace 
restartovat počítač.

Poznámka
�ádná baterie není nutná. Napájení telefonu je 
zaji�těno pomocí počítače přes USB kabel.

3.2 První nastavení
Ujistěte se, zda je telefon připojen přímo k 
počítači přes rozhraní USB.
Pokud je to Va�e první instalace, VOIP151 se 
mů�e spustit automaticky. Závisí to na Va�í 
volbě během instalace.
Jinak, pokud ovladač nebě�í, spust�te ovladač 
VOIP151 dvojitým kliknutím na ikonu 
zkráceného povelu vytvořenou na Plo�e.
Spust�te program Skype, pokud ji� nebyl 
ovladačem VOIP151 spu�těn dříve. Přihlaste 
se svým účtem Skype.
Pokud je toto první spu�tění ovladače 
VOIP151, zobrazí se zpráva Dal�í program 
chce pou�ívat Skype. Zvolte Umo�nit tomuto 
programu pou�ívat Skype a klikněte na OK.

1
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Poznámka
Pokud nemáte účet Skype, více podrobností o 
tom, jak si jej zřídit, naleznete na: 
http://www.skype.com.

Tip
Kdy� je spu�těn ovladač VOIP151 se v pravém 
dolním rohu obrazovky počítače na systémové 
li�tě objeví ikona.

3.3 Stav připojení
Pokud nastavíte kurzor my�i na ikonu VOIP151 
na systémové li�tě, zobrazuje se aktuální stav 
Va�eho telefonu. 
Pokud je telefon připraven pro pou�ívání, 
zobrazuje se ikona v li�tě  modře a stav 
ukazuje Telefon VOIP151 - USB připojen. 

Případný problém mů�ete vyře�it podle 
zobrazeného stavu.

 (Modrá) USB je zapojené, normální  
připojení Skype.

 (�edá) USB zapojeno, ale Skype není 
spu�těn / není povolen / u�ivatel 
není přihlá�en.

 (Červená) USB není připojené

Dal�í informace týkající se odstraňování 
problémů se spojením jsou uvedeny na straně 
strana 20.
9Začínáme



10 Volání

4 Volání

4.1 Uskutečnění hovoru
Výstraha

Skype nepodporuje nouzová volání. V případě 
nouze pou�ijte normální telefonní linku. Dal�í 
informace see �Ře�ení nouzového volání� on 
page 11.

4.1.1 Volání na kontakt ze seznamu 
kontaktů

Stiskněte s: Na sluchátku a na počítači se 
zobrazí seznam kontaktů Skype.
Stisknutím u/d vyberete kontakt, který chcete 
zavolat.

Na sluchátku se zobrazí jméno a aktuální stav 
Skype kontaktu.
Stisknutím r uskutečněte hovor.
Poznámka

Kdy� si vyberete kontakt, zobrazí se prvních 12 
znaků jména. Po 3 sekundách se obrazovka 
automaticky posune k 32. znaku.
Jestli�e jméno obsahuje jiné znaky ne� latinku, 
místo toho se objeví jméno kontaktu Skype. 

Poznámka
Kdy� koncový u�ivatel stiskne s, seznam 
kontaktů se rovně� zobrazí na počítači.

Zobrazí jméno a  aktuální stav Skype kontaktu.

Poznámka
Stisknutím a podr�ením e se Skype 
minimalizuje.

4.1.2 Volání čísla SkypeOut 
Pomocí klávesnice zadejte číslo, které chcete 
zavolat.

Stisknutím r uskutečněte hovor.
NEBO

Stiskněte s: Na sluchátku a na počítači se 
zobrazí seznam kontaktů Skype.
Stisknutím u/d vyberete kontakt, který 
chcete zavolat.
Stisknutím r uskutečněte hovor.
Poznámka

Pro provádění hovorů SkypeOut si musíte 
zakoupit kredity Skype. Více podrobností 
naleznete na:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Jestli�e uskutečníte hovor SkypeOut a nemáte 
dostatek kreditů Skype, na obrazovce se během 
10 sekund objeví NO SKYPEOUT (Skypeout ne).

Poznámka
K provedení hovoru SkypeOut je nutné před 
vlastním zadáním čísla kontaktu zadat předvolbu 
země, tj. 00, 011 nebo +.
Například:
Při volání do Severní Ameriky: 
00-1-905-1234567 nebo 011-1-905-1234567
Pro provádění mezinárodních hovorů: 
00-852-12345678 nebo +852-12345678

Tip
Za účelem zadání + stiskněte a podr�te 0.
Stiskem u/d vyma�ete zadaná čísla.

!
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Volání

4.1.3 Volání na kontakt ze seznamu 
uskutečněných hovorů

Krátkým nebo dlouhým stisknutím r zadáte 
na klidové obrazovce uskutečněné hovory.
Stisknutím u/d zobrazíte celý seznam 
uskutečněných hovorů a vyberete kontakt, 
který chcete zavolat.
Stisknutím r proveďte hovor.
Poznámka

Krátkým stisknutím e hovor ukončíte a vrátíte 
se do klidového re�imu.

4.1.4 TIPY pro seznam kontaktů
� Např. za účelem vyhledávání kontaktu �Sam� 

stiskněte čtyřikrát 7. Bude vybrán první 
kontakt, který začíná na písmeno S.
Např. za účelem vyhledávání kontaktu 
�+1233456789� stiskněte jednou 0. Bude 
vybrán první kontakt, který začíná na znak +.

� Stisknutím a podr�ením u/d spustíte 
automatické procházení seznamem. Uvolněním 
procházení zastavíte.

4.2 Příjem hovoru
Při příchozím hovoru bude telefon zvonit, LED 
bude rychle přeru�ovaně svítit a bude blikat ikona 
telefonu. 
Za účelem příjmu hovoru stiskněte r. Zobrazí 
se délka trvání hovoru.

Poznámka
Jestli�e jste ve Skype ve stavu �DND� (neru�it) 

, telefon nebude zvonit. LED na telefonu bude 
stále blikat, aby signalizovala příchozí hovor a 
bude blikat ikona telefonu.

Tip
Pomocí ovladače VOIP151 mů�ete nastavit 
zvonění na vypnuto. Dal�í informace viz strana 17.

4.3 Ukončení nebo odmítnutí hovoru
Pro ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího 
hovoru stiskněte e. 

Poznámka
Doba hovoru se zobrazí na obrazovce sluchátka 
na 5 sekund. 

4.4 Ře�ení nouzového volání
Výstraha

Skype není náhrada za vá� bě�ný telefon a nelze jej 
pou�ít pro nouzová volání. V případě nouze 
pou�ijte normální telefonní linku.
Jestli�e bude vytočené číslo číslem nouzového volání 
pro Va�i zemi, objeví se na displeji počítače 
rozbalovací chybové hlá�ení �VÝSTRAHA: Tento 
výrobek nenahrazuje Va�i pevnou telefonní linku a 
nelze jej pou�ít pro nouzová volání�. 
Současně se na displeji sluchátka objeví No 
Emergency (�ádné nouzové volání) na 10 sekund 
a ozve se chybový tón.

1
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12 Funkce během hovoru

5 Funkce během hovoru

5.1 Nastavení hlasitosti sluchátka
Během hovoru mů�ete zvy�ovat či sni�ovat 
hlasitost hlasu volajícího. Na výběr je 8 hladin 
hlasitosti.
Stisknutím u hlasitost zvý�íte a stisknutím d ji 
sní�íte.

Tip
Hlasitost mikrofonu a sluchátka lze rovně� 
nastavit pomocí ovladače VOIP151. Dal�í 
informace viz strana 16.

5.2 Ztlumení mikrofonu
Během hovoru mo�ná budete chtít hovořit s 
někým soukromě, ani� by protistrana Vá� 
rozhovor sly�ela.

Stisknutím m ztlumíte mikrofon. 
� LED bude pomalu přeru�ovaně svítit. 
� Na obrazovce se objeví MUTE (ztlumeno) na 

10 sekund. Objeví se  ikona a obrazovka se 
vrátí k předchozí nabídce po 10 sekundách.

Stisknutím m komunikaci opět obnovíte.
Poznámka

Kdy� ztlumíte mikrofon, mů�ete stále sly�et 
protistranu hovořit.

5.3 Přidr�ení hovoru
Stisknutím r proveďte přidr�ení hovoru. 
� Na obrazovce se objeví ON HOLD (přidr�ení) 

na 10 sekund. Objeví se  ikona a obrazovka 
se vrátí k předchozí nabídce po 10 sekundách.

Stisknutím r znovu obnovte hovor.
Poznámka

Kdy� necháte hovor přidr�en, nemů�ete sly�et 
protistranu hovořit. 

5.4 Čekající hovor
Kdy� hovoříte a objeví se druhý příchozí hovor, 
usly�íte čekací tón ve sluchátku a LED na telefonu 
bude rychle blikat. 

5.5 Ře�ení druhého hovoru

5.5.1 Přijmutí druhého příchozího hovoru
Stisknutím r hovor přijmete. 

� Původní hovor je přidr�en. 

5.5.2 Navázání druhého odchozího hovorur
Jestli�e ji� hovoříte, stisknutím s získáte 
přístup k seznamu kontaktů nebo vytočte 
číslo přímo. Dal�í informace o provedení 
hovoru SkypeOut viz strana 10.
Stisknutím u/d vyberete kontakt. 
Stisknutím rvolejte.
� Původní hovor je přidr�en.

5.5.3 Přepínání mezi hovory
Po přijetí druhého hovoru mů�ete stisknutím r 
přepínat mezi prvním a druhým hovorem.

5.6 Konferenční hovor
Tato funkce Vám dovoluje současně vést 
komunikaci s více ne� 1 osobou. Do stejné 
konference mů�e být připojeno a� 10 lidí.

5.6.1 Zahájení konferenčního hovoru
Jestli�e ji� hovoříte, stisknutím s získáte 
přístup k seznamu kontaktů nebo vytočte 
číslo přímo. Dal�í informace o provedení 
hovoru SkypeOut viz strana 10.
Stisknutím u/d vyberete kontakt pro 
konferenční hovor. 
Stisknutím r volejte.
� Původní hovor je přidr�en.
Jakmile bude hovor spojen, stiskněte a 
podr�te r nebo s pro zahájení 
konferenčního hovoru.
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� CONFERENCE (konference) zůstane na 
obrazovce 10 sekund, pak se zobrazí délka 
hovoru. Zobrazí se ikony  .

Stisknutím e ukončete konferenční hovor. 
� Pokud jste iniciátorem konference, v�echny 

hovory budou zastaveny. Jinak bude 
konference pokračovat i poté, co Vy nebo 
jakýkoliv jiní účastníci hovor ukončí.

Poznámka
Kdy� přijmete druhý příchozí hovor a budete si 
přát zřídit konferenční hovor, stiskněte a podr�te 
r pro zahájení konferenčního hovoru.

5.6.2 Přidávání účastníků do konference
Jestli�e ji� hovoříte v rámci konference, 
stisknutím s získáte přístup k seznamu 
kontaktů nebo vytočte číslo přímo. Dal�í 
informace o provedení hovoru SkypeOut viz 
strana 10.
Stisknutím u/d vyberete kontakt pro 
konferenční hovor. 
Stisknutím rvolejte.
� Ikona  bude blikat, dokud nový účastník 

nepřijme pozvánku. CONFERENCE 
(konference) zůstane na obrazovce 10 
sekund, pak se zobrazí délka hovoru.

Dlouhým stiskem tlačítka sumo�níte 
účastníkovi připojit se do konference.
Stisknutím e ukončete konferenční hovor. 
� Pokud jste iniciátorem konference, v�echny 

hovory budou zastaveny. Jinak bude 
konference pokračovat i poté, co Vy nebo 
jakýkoliv jiní účastníci hovor ukončí.

5.6.3 Příchozí hovor během konference 
Pomocí rozhraní Skype se mů�ete zvolit připojení 
nebo odmítnutí příchozího hovoru. 
Kdy� připojíte příchozí hovor během konference, 
konferenční hovor bude automaticky přidr�en. 
Ikona bliká a na obrazovce se na 3 sekundy 
objeví jméno nového volajícího.

Poznámka
Pro přepínání mezi příchozím hovorem a 
konferenčním hovorem nebo k připojení nového 
hovoru do konference mů�ete pou�ít rozhraní 
Skype.

5.7 Aktivace handsfree (na reproduktor) 
počítače

Funkce handsfree počítače umo�ňuje koncovému 
u�ivateli pou�ívat audio zařízení počítače k 
aktivaci re�imu handsfree. Re�im �handsfree 
počítače� je implicitně nastaven na tlačítko 4. 
Pro aktivaci handsfree na počítači během hovoru 
stiskněte a podr�te 4 na sluchátku. 

Poznámka
Změna implicitního tlačítka pro handsfree, viz 
�Konfigurace zkratky� na straně 18. 
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6 Hlasová po�ta

6.1 Poslech hlasové po�ty
Kdy� na vyslechnutí čeká hlasová po�ta, LED na 
telefonu pomalu bliká.

Poznámka
Podrobnosti o tom, jak získat účet hlasové po�ty, 
naleznete na: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Stisknutím a podr�ením 1 se otevře 
seznam hlasové po�ty.
� Na svém počítači uvidíte:

� Na sluchátku se zobrazí jméno nebo číslo 
posledního volajícího:

�  Pokud nemáte �ádnou hlasovou po�tu, na 
obrazovce sluchátka se objeví NO MESSAGE 
(�ádná zpráva).

Stisknutím u/d vyberete hlasovou po�tu, 
kterou si chcete stáhnout.
Stisknutím r si vyslechněte hlasovou po�tu.
Tip

Krátkým stisknutím e hlasovou po�tu ukončíte 
během jejího přehrávání. Opakovaným stisknutím  
e uzavřete okno hlasové po�ty a vrátíte se do 
klidového re�imu.

6.2 Stav hlasové po�ty na počítači
Následující ikony ukazují stav Va�í hlasové po�ty.

 Signalizuje novou hlasovou po�tu.

 Signalizuje starou hlasovou po�tu.

 Signalizuje, �e se právě přehrává hlasová 
po�ta. 
Stisknutím e ukončete přehrávání.
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Nastavení telefonu

7 Nastavení telefonu
Ovladač VOIP151 Vám umo�ní přizpůsobit si 
nastavení telefonu tak, jak Vám to nejlépe vyhovuje.

Spu�tění konfigurování Va�eho telefonu:
Dvakrát klikněte na ikonu v systémové li�tě 

  v pravém dolním rohu obrazovky 
počítače pro otevření okna �Nastavení 
telefonu VOIP151�.

NEBO
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu v 
systémové li�tě  a vyberte jednu ze 
čtyřech mo�ností:

� Obecné mo�nosti
� Nastavení zvuku
� Nastavení tónu
� Konfigurace zkratky

Otevře se okno �Nastavení telefonu 
VOIP151�.

� Kliknutím na Pou�ít uplatněte změny.
� Kliknutím na Storno zru�te v�echny provedené 

změny.
� Kliknutím na OK uplatněte změny a uzavřete 

okno.
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu v 
systémové li�tě  a vyberte UKONČIT. V 
okně příkazového řádku ukončit OK klikněte 
pro potvrzení ukončení.
Tip

Pro vynechání příkazového řádku ukončení 
za�krtněte rámeček Pří�tě tuto zprávu 
nezobrazovat před kliknutím na OK.

Poznámka
Pokud se ovladač VOIP151 zavře, nelze provádět 
ani přijímat hovory přes telefon.

7.1 Obecné mo�nosti
Otevře se okno �Nastavení telefonu VOIP151� a 
zvolte zálo�ku Obecné mo�nosti.

K dispozici jsou následující nastavení:

7.1.1 Aplikace pro automatický start
Kdy� za�krtnete tento rámeček, počítačový 
software VOIP151 se spustí automaticky po 
nastartování Windows. 

7.1.2 Automatické spu�tění Skype
Kdy� za�krtnete tento rámeček, Skype se spustí 
automaticky, jakmile se VOIP151 zapojí do 
počítače. 

7.1.3 Výběr jazyka
Vyberte jazyk z rozbalovací nabídky pod Výběr 
jazyka. Pro uplatnění změny a provedení změny 
jazyka klikněte na OK.

Poznámka
Pro změnu jazyka ve Skype otevřete program 
Skype a jděte na Nástroje, zvolte Změnit Jazyk a 
poté vyberte jazyk.
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16 Nastavení telefonu

7.1.4 Pou�ít reproduktor počítače
Kdy� za�krtnete tento rámeček, umo�ní to 
zvonění přes reproduktor počítače v případě 
příchozího hovoru Skype.

Poznámka
Tato mo�nost je dostupná pouze v případě, �e je 
Skype zapojen. 

7.1.5 Automatický příjem při nepřítomnosti
Kdy� za�krtnete tento rámeček, deaktivujete 
funkci Skype �auto away� (automatický příjem při 
nepřítomnosti) a Vá� stav Skype se v�dy bude 
objevovat jako �Online� (přítomen).

Poznámka
Tato mo�nost je dostupná pouze v případě, �e je 
jak telefon, tak Skype zapojen.

7.2 Nastavení zvuku
Otevřete okno �Nastavení telefonu VOIP151� a 
zvolte zálo�ku Nastavení zvuku.

K dispozici jsou následující nastavení:

7.2.1 Nastavte pro Skype zvukové vstupní 
zařízení

Zvolte zařízení pod Sluchátko pro poslech zvuku 
Skype. Philips VOIP151 pro Skype je automaticky 
nastaven jako výchozí zvukové vstupní zařízení po 
instalaci VOIP151.(U�ivatelé Vista pou�ijí jako 
výchozí výstupní audio zařízení USB VOIP Zařízení)

7.2.2 Nastavte pro Skype zvukové výstupní 
zařízení

Zvolte zařízení pod Mikrofon pro zvukový výstup 
Skype. Philips VOIP151 pro Skype je automaticky 
nastaven jako výchozí zvukové výstupní zařízení 
po instalaci VOIP151. (U�ivatelé Vista pou�ijí jako 
výchozí výstupní audio zařízení USB VOIP Zařízení)

7.2.3 Nastavení hlasitosti telefonu
Sloupec pro nastavení hlasitosti sluchátka pro 
změnu jeho hlasitosti. Kdy� se sloupec posune do 
nejni��í polohy, sluchátko se ztlumí.

7.2.4 Změna výchozího nastavení zvuku 
Windows

Kliknutím na Roz�ířené� pro volbu jiného 
zvukového zařízení (například Windows Media 
Player) pro jiné aplikace Windows.

7.2.4.1 Pro u�ivatele Windows XP a Vista
Kliknutím na Roz�ířené� otevřete okno 
Sound and Audio Devices Properties 
(vlastnosti zvuku a zvukových zařízení). 

Vyberte zvukové výstupní zařízení pod Sound 
playback (přehrávání zvuku). 
Vyberte zvukové vstupní zařízení pod Sound 
recording (záznam zvuku).
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Ujistěte se, �e je za�krtnuto Use only default 
devices (pou�ití pouze výchozích zařízení) a 
klikněte na OK.

7.2.4.2 Pro u�ivatele Windows 2000
Kliknutím na Roz�ířené� otevřete okno 
Sounds and Multimedia Properties (vlastnosti 
zvuku a multimédií). 

Vyberte zvukové výstupní zařízení pod Sound 
playback (přehrávání zvuku). 
Vyberte zvukové vstupní zařízení pod Sound 
recording (záznam zvuku).
Ujistěte se, �e je za�krtnuto Use only 
preferred devices (pou�ití pouze 
přednostních zařízení) a klikněte na OK.
Poznámka

Doporučuje se nastavit zvuková vstupní a 
výstupní zařízení na zvukovou kartu Va�eho 
počítače.

Poznámka
Za�krtnutím políčka Use only default devices 
(pou�ívat pouze výchozí zařízení) (pro u�ivatele 
Windows XP a Vista ) nebo Use only preferred 
devices (pou�ívat pouze přednostní zařízení) (pro 
u�ivatele Windows 2000) budete moci pou�ívat 
oddělené zvukové kanály Va�eho počítače. Zvuk 
ze Skype bude vysílán v telefonu, zatímco zvuk z 
jiných aplikací Windows bude vysílán z vybraného 
zařízení.

7.3 Nastavení tónu
Otevřete okno �Nastavení telefonu VOIP151� a 
zvolte zálo�ku Nastavení tónu.

K dispozici jsou následující nastavení:

7.3.1 Změna melodie vyzvánění 
Vyberte melodii pod Výchozí melodie a klikněte 
na OK pro zavedení změny. 

Poznámka
Jestli�e je telefon připojen k počítači, mů�ete 
kliknutím na Poslechnout melodii vyslechnout. 

7.3.2 Změna hlasitosti vyzvánění 
Vyberte úroveň hlasitosti pod Výchozí hlasitost a 
klikněte na OK pro zavedení změny. Kdy� se 
sloupec posune na Vypnuto, vyzvánění se 
deaktivuje.

7.3.3 Nastavení tónu tlačítek 
Za�krtnutím rámečku Vypnutí tónu tlačítka pod 
Nastavení tónu tlačítek tón tlačítek VYPNETE. 
Pro aktivaci tónu tlačítka zru�te za�krtnutí 
rámečku.

4

1

2

3

4

17



18 Nastavení telefonu

7.4 Konfigurace zkratky
Otevřete okno �Nastavení telefonu VOIP151�. 
Vyberte zálo�ku Konfigurace zkratky.

Mů�ete nastavit tlačítka svého telefonu 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, * a # jako 
zkratky pro přístup k následujícím funkcím:
� Provádění rychlých hovorů. Kdy� budete 

aktivovat tuto funkci, otevře okno seznamu 
kontaktů pro výběr jména kontaktu.

� Aktivace handsfree počítače (ZAPNOUT/
VYPNOUT) 

� Otevřít historii hovorů 
� Změnit stav Skype (NERU�IT/Přítomen)
� Spustit webkameru (ZAPNOUT/VYPNOUT)
� Aktivace funkce Přesměrovat hovor 

(ZAPNOUT/VYPNOUT)
� Aktivace funkce Upozornění na zprávu 

(ZAPNOUT/VYPNOUT)
Poznámka

Re�im �handsfree počítače� je ve výchozí 
konfiguraci nastaven na tlačítko 4.

Přiřazení zkratek
Pod Akce vyberte funkci zkratky pro ka�dé z 
tlačítek telefonu 2...9, * a #. 
Pod Povolit klikněte na odpovídající rámeček 
pro vlo�ení značky za�krtnutí pro ka�dou 
funkci tlačítka, kterou si přejete mu přiřadit.
Kliknutím na OK uplatněte změny. Přiřazené 
zkraty budou aktivovány.

Poznámka
Tlačítko 1 se přiřazuje pro přístup k hlasové 
po�tě jako výchozí a nelze jej změnit.

Tip
Kdy� bude zkratka ověřena a potvrzena, poté pro 
přístup k funkci stiskněte a podr�te tlačítko na 
více ne� 2 sekundy.

7.5 Informace o výrobku
Otevřete okno �Nastavení telefonu VOIP151� a 
zvolte zálo�ku O programu.

Tato zálo�ka zobrazuje verzi softwaru, verzi 
firmwaru a stav zapojení Va�eho telefonu.

Kdy� se zobrazuje VOIP151 Phone - Skype 
nepřihlá�en, mohlo dojít k některé z ní�e 
uvedených situací:
� Skype není spuštěn
� Skype není povolen
� U�ivatel není přihlášen

Dal�í informace týkající se odstraňování 
problémů se spojením jsou uvedeny na straně 
strana 20.1

2
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8 Výchozí nastavení

* U�ivatelé Vista pou�ijí jako výchozí výstupní audio 
zařízení USB VOIP Zařízení.

Aplikace pro 
automatický start 
počítače

Za�krtnuto

Automatické 
spu�tění Skype 

Za�krtnuto

Jazyk Angličtina
Pou�ít reproduktor 
počítače

VYPNUTO

V�dy �Online� ZAPNUTO
Sluchátka Philips VOIP151 pro 

Skype*
Mikrofon Philips VOIP151 pro 

Skype*
Hlasitost sluchátka Střední
Výchozí melodie Melodie 1
Výchozí hlasitost Nízko
Vypnutí tónu tlačítka Neza�krtnuto
Zkratky 1 - Hlasová po�ta

4 - Handsfree 
počítače - za�krtnuto
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9 Často kladené otázky
viz www.philips.com/support

V této kapitole naleznete nejčastěji kladené 
otázky a odpovědi ohledně svého telefonu.

Nastavení

Vybrali jste omylem �Neumo�nit tomuto 
programu pou�ívat Skype�. 
� Ve Skype jděte na Nástroje > Nastavení > 

Roz�ířené > Upravit přístup jiných programů ke 
Skype, vyberte VOIP151.EXE, klikněte na 
ZMĚNIT, vyberte Umo�nit tomuto programu 
pou�ívat Skype a poté klikněte na OK.

Zvuk

Telefon nevyzvání. 
� Ujistěte se, �e hlasitost vyzvánění není 

nastavena na �vypnuto� (viz strana 17). 
� Ujistěte se, �e stav Skype není v re�imu �DND� 

(neru�it).

Nesly�ím dobře!
� Zkontrolujte, zda-li je cesta audio signálu pod 

Skype správně nastavena. Pro kontrolu zvuku 
otevřete okno �Nastavení telefonu VOIP151� a 
zvolte zálo�ku Nastavení zvuku. 

Doporučujeme zvolit Philips VOIP151 pro Skype 
pro 2K a Windows XP nebo USB VOIP Zařízení 
pro u�ivatele Windows Vista.
� Zvy�te hlasitost sluchátka.

Volající mne vůbec nesly�í!
� Mikrofon mů�e být ztlumený: Během hovoru 

stisknutím m zru�íte ztlumení mikrofonu. 
Ikona  zmizí.

� Ujistěte se, �e nejde o přidr�ený hovor: Během 
hovoru stisknutím r obnovíte konverzaci. 
Ikona  zmizí.

Není sly�et �ádný tón tlačítka. 
� Aktivujte tón tlačítka ovladačem VOIP151 (viz 

strana 17).

Mé nastavení zvuku ve Skype není 
nasměrováno na VOIP151. 
� V okně Skype klikněte na Nástroje. Vyberte 

Nastavení. Vyberte Nastavení zvuku vlevo.
� Vyberte PHILIPS VOIP151 pro Skype v 

rozbalovacím rámečku Mikrofon, Reproduktory 
a Zvonění (vyzvánění) a poté klikněte na 
ULO�IT.
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Chování výrobku

Sluchátko se zahřívá při provádění 
dlouhého hovoru!
� To je normální chování. Během hovoru 

sluchátko spotřebovává energii.

Nemohu provést nebo přijmout hovory 
Skype. 
� Ujistěte se, �e stav Skype není offline 

(nepřítomen).
� Zkontrolujte, zda-li je kabel USB řádně 

zapojen.
� Zkontrolujte, zda-li je spu�těn ovladač 

VOIP151 (viz strana 18). 

Nemohu provádět hovory SkypeOut. 
� Před po�adovaným číslem �adejte 00 (a kód 

země) nebo 011 (a kód země) nebo + (a kód 
země).

� Zkontrolujte si účet, abyste zjistili, zda máte 
dostatek kreditu. Více podrobností naleznete 
na: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Po ukončení hovoru LED nadále pomalu 
bliká.
� Stahujete si novou hlasovou po�tu. 

Stav připojení ukazuje ikonu VOIP151 v 
systémové li�tě �edou barvou.
� Ve Skype jděte na Nástroje > Nastavení > 

Roz�ířené > Pokročilá nastavení > Upravit 
přístup jiných programů ke Skype, vyberte 
VOIP151.EXE, klikněte na ZMĚNIT, vyberte 
Umo�nit tomuto programu
pou�ívat Skype a poté klikněte na OK.

Poznámka
Jestli�e shora uvedená ře�ení nedoká�í Vá� 
problém vyře�it, odpojte telefon od počítače a 
poté restartujte Skype a ovladač VOIP151. 
Počkejte 15 minut a zkuste to znovu. Dal�í 
informace viz www.philips.com/support.
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Nastavení hlasitosti sluchátka 12
Nastavení hlasitosti telefonu 16
Nastavení telefonu 15
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Nastavení zvuku 16
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zařízení 16
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Nouzové volání 10
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Ře�ení nouzového volání 11
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Přidr�ení hovoru 12
Příjem hovoru 11
Přímé vytáčení 10
Příslu�enství 4
Pou�ít reproduktor počítače 16
Provedení hovoru SkypeOut 10
První nastavení 8

R
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Stav připojení 9

U
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USB konektor 6
Uskutečnění hovoru 10
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Výběr jazyka 15
Výchozí nastavení 19
Výchozí nastavení zvuku Windows 16
Vá� telefon 5
Volání 10
Volání na kontakt ze seznamu kontaktů Skype 10
Volání na kontakt ze seznamu uskutečněných 
hovorů 11
Vypnutí tónu tlačítka 17
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Změna hlasitosti vyzvánění 17
Změna melodie vyzvánění 17
Ztlumení mikrofonu 12
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