
Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

VOIP151Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.philips.com/welcome

USB kaabliga telefon

Eestikeelne kasutusjuhend
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9 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Toote nähtused

Telefonitoru kuumeneb, kui ma teen pikka kõnet!

Ma ei saa teha kõnesid ega neid Skype'is vastu
võtta.

Ma ei saa teha SkypeOut kõnesid.

LED tuli vilgub kõne ajal aeglaselt.

Ühenduse staatus näitab halli ikooni.

l

l

l

l

l

l

l

l

See on normaalne nähtus. Telefonitoru
tarbib helistamise ajal energiat.

Veenduge, et Skype'i staatus ei ole Offline.

Kontrollige, kas USB kaabel on korralikult
ühendatud.

Kontrollige, kas VOIP151 draiver on
käivitatud (vaadake lehekülge 18).

Sisestage 00 (& riigi kood), 011 (& riigi
kood) või + (& riigi kood) enne, kui
sisestate numbri, millele soovite helistada.

Kontrollige oma kontolt, kas Teil on
piisavalt krediiti. Lisainformatsiooni
saamiseks külastage:
http://www.skype.com/go/store.buy.skypec
redit

Teil on saabunud uus teade kõneposti.

Valige Skype'is

, valige
, klikkige , valige

ja
seejärel klikkige .

Tools > Options >
Advanced > Advanced Settings > Manage
other program's access to Skype
VOIP151.EXE CHANGE
Allow this program to use Skype

OK

Kui üleval olevad lahendused ei suuda lahendada
Teie probleemi, eemaldage telefon arvuti küljest,
taaskäivitage Skype ja VOIP151 draiver. Oodake 15
minutit ja proovige uuesti. Lisainformatsiooni
saamiseks, vaadake lehekülge
www.philips.com/support.

Kui üleval olevad lahendused ei suuda lahendada
Teie probleemi, eemaldage telefon arvuti küljest,
taaskäivitage Skype ja VOIP151 draiver. Oodake 15
minutit ja proovige uuesti. Lisainformatsiooni
saamiseks, vaadake lehekülge
www.philips.com/support.

ü Märkus
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9 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Vaadake veebilehte www.philips.com/support.

Sellest peatükist leiate kõige sagedamini esitatud
küsimused Teie telefoni kohta ja vastused neile.

Soovitatav on valida
ja Windows XP jaoks või Windows
Vista kasutajate jaoks.

Paigaldamine

Heli

Valisin kogemata Do not allow this program to
use Skype”.

Telefon ei helise.

Ma ei kuule korralikult!

Philips VOIP151 for Skype 2K
USB VoIP Device

Helistaja ei kuule mind!

Klahviheli pole kuulda.

Minu heliseadeid Skype'is ei suunata VOIP151
telefoni.

”

Skype'is Tools > Options > Advanced >
Manage other programs' access to Skype

VOIP151.EXE CHANGE
Allow this program to use Skype OK

Microphone, Speakers Ringing
Philips VOIP151 for Skype

SAVE

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Valige
ja

valige , klikkige , valige
ja seejärel .

Veenduge, ega telefoni helinatoon pole
vaigistatud (vaadake lehekülge 17).

Veenduge, et Skype'i staatus pole ”Mitte
segada” reþiimis.

Kontrollige, kas audio tee on õigesti valitud
Skype'is. Heliseadete kontrollimiseks,
avage ”VOIP151 Phone Settings” aken ja
valige Audio Settings.

Suurendage kuulari helitugevust.

Mikrofon on vaigistatud: vajutage kõne ajal
, et lülitada mikrofon uuesti sisse.

Ikoon kaob ekraanilt.

Veenduge, et kõne ei ole ootele pandud:
Vajutage kõne ajal , et taastada kõne.
Ikoon kaob ekraanilt.

Aktiveerige klahviheli kasutades VOIP151
draiverit (vaadake lehekülge 17).

Skype'i aknas, klikkige Tools. Valige
Options. Valige vasakul olev Audio
Settings.

Valige ja
rippmenüüst ja
seejärel klikkige .

SYYY
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1 OLULINE

Võtke aega, et lugeda läbi see kasutusjuhend enne
kui hakkate oma telefoni kasutama. See sisaldab
olulist informatsiooni ja märkmeid, kuidas Teie
telefoni kasutada.

Arvuti võimaldab voolu läbi USB kaabli.

See varustus ei ole disainitud hädaabikõnede
sooritamiseks elektrivoolu katkemisel. Skype ei
toeta hädaabikõnesid. Alternatiiv peab olema
kasutusel, et hädaabi vajadusel kustuda.

Kahjustuste ja tõrgete vältimiseks:

Vaadake kohalikke regulatsioone, kuidas hävitada
pakkematerjale ja vana telefoni ning kus on võimalik
neid ümber töödelda.

Telefoni kasutamiseks peab Teie arvuti täitma
järgnevaid nõudeid:

Käesolevaga deklareerib Philips, et see toode on
vastavuses oluliste nõuete ja teiste oluliste sätetega
direktiivis 1999/5/EC.

Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil:
www.p4c.philips.com.

Äraviskamise juhendid vanade toodete jaoks:

WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic
Equipment; 2002/96/EC) kindlustab, et tooted on
ümbertöödeldud, kasutades parimaid võimalikku
kohtlemise, taastamise ja ümbertöötlemise
tehnikaid, et kindlustada inimtervis ja keskkonna-
kaitse.

Teie toode koosneb kõrgekvaliteedilistest mater
jalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja
ümber töödelda. Ärge hävitage seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
järgneva sümboliga tähistatud vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumise kohta:

1.1 Voolu nõuded

1.2 Ohutusinformatsioon

1.3 Kasutustingimused

1.4 Keskkonnaalane informatsioon

1.5 Paigaldamise nõuded

1.6 Vastavus

1.7 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Hoidke telefon eemal vedelikest ja
niiskusest.

Ärge avage telefoni. Kõrgepinge oht.

Ärge kasutage telefoni plahvatusohtlikus
alas (nt. gaasilekke piirkonnas).

Eksisteerib väike võimalus, et telefon võib
saada kahjustusi äikesetormi ajal. Soovita-
tav on tõmmata telefon sel ajal USB pesast
välja.

Lapsi tuleks valvata, et telefoni kasutataks
ohutul viisil.

Telefoni kasutamine suurel helitugevusel
võib kahjustada kuulmist.

Skype's ei saa teha hädaabikõnesid. Skype
ei ole asendus tavalisele telefonile ja seda
ei saa kasutada hädaabi kutsumiseks.
Vaadake Skype' i kasutust ingimusi
aadress i l www.skype .com/eu la ja
www.skype.com/tos.

Voolu- või internetikatkestuse ajal telefon ei
tööta.

Operatsioonisüsteem Microsoft®
Windows® 2000, XP või Vista

800 MHz protsessor

256 MB RAM

Vaba USB pesa arvutil

Internetiühendus (soovitatavalt
püsiühendus)

-

Kasutage ühte järgnevatest äraviskamise
võimalustest:

Visake ära kogu toode (koos kaablite, pistikute

ja tarvikutega) kindlaksmääratud WEEE
kogumispunkti.

Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu

vana toode tagasi edasimüüjale. Ta peaks selle
vastu võtma, nagu on nõutud WEEE direktiivis.

!

!
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Automaatne programmi käivitamine Määratud

Automaatne Skype'i käivitamine Määratud

Keel Inglise

Heli arvuti kõlarist Väljas

Alati Online Sees

Kuulari seade Philips VOIP151 for Skype *

Mikrofoni seade Philips VOIP151 for Skype *

Kuulari helitugevus Keskmine

Vaikimisi meloodia Melody 1

Vaikimisi helitugevus Low (madal)

Klahviheli vaigistamine Määramata

Otseteed 1 - Kõnepost

4 - arvuti handsfree - määratud

* Vista kasutajatele on vaikimisi heli väljundseade USB VoIP Device”.”

8 VAIKIMISI SEADED
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7.4 Otsetee kohandamine

7.5 Toote informatsioon

Avage VOIP151 Phone Settings” aken. Valige
.

Teil on võimalik määrata telefoni klahvid

Arvuti handsfree re iim on vaikimisi määratud
klahviga .

Valige valiku (toiming) all otsetee
funktsioon iga telefoniklahvi , , ja

jaoks.

Märgistage valiku (aktiveerimine) all
vastav kast, et aktiveerida iga klahvi funktsioon,
mida Te soovite kasutada.

Vajutage , et rakendada muudatused.
Määratud otsetee aktiveeritakse.

Klahv on vaikimisi määratud selleks, et siseneda
kõneposti, ja seda ei saa muuta.

Kui otsetee on määratud, vajutage ja hoidke klahvi
all rohkem kui 2 sekundit, et kasutada antud
funktsiooni.

Avage VOIP151 Phone Settings” aken ja valige
.

Selles valikus kuvatakse tarkvara informatsioon,
püsivara versioon ja telefoni ühenduse staatus.

Kui kuvatakse VOIP151 Phone -
(Skype'i ei ole sisse logitud), võib põhjus olla üks

järgnevatest:

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas ühenduse
probleemi lahendada, vaadake lehekülge 21.

”

* ja
otseteeks, et pääseda järgmiste funktsioonide
juurde:

Kiirete kõnede tegemine. Kui Te aktiveerite
selle funktsiooni, avatakse kontaktide
nimekiri, et valida kontakti nimi.

Arvuti handsfree aktiveerimine (ON/OFF)

Kõnelogi avamine

Skype'i staatuse muutmine (Mitte segada /
Online)

Veebikaamera kasutamine (ON/OFF)

Kõne suunamise aktiveerimine (ON/OFF)

Kõne märguande aktiveerimine (ON/OFF)

þ

”

Skype'i pole käivitatud

Skype'i pole autoriseeritud

Skype'i pole sisse logitud.

Shortcut Configuration

Otseteede määramine

1. Action

2. Enable

3. OK

About

Skype not logged
in

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ü

ü

Märkus

Märkus
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1 OLULINE

Pakendi informatsioon

Philips on tähistanud oma pakendid standardsete
ümbertöötlemist ning Teie edaspidise prügi
äraviskamist toetavate sümbolitega.

Seotud rahvuslikule taastamis- ja
ümbertöötlemissüsteemile on makstud
finantsabi.

Märgistatud pakendimaterjal on
ümbertöödeldav.

Informatsioon garantii kohta on saadaval aadressil
www.philips.com/support.

1. Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju
tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes
elektroonilised aparaadid omavad võimet
eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

2. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete
juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja
ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad
seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise
ajal kehtinud EMF standardid.

3. Philips on pühendunud arendama, tootma ja
turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke
tervise kõrvalnähte.

4. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse
ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna
kättesaadavatele teaduslikele tõestusmater-
jalidele turvalised.

5. Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja
ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda
võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi
standardiseerimise vallas ning integreerida neid
varakult oma toodetele.

1.8 Garantii

1.9 Elektrilised-, magnetilised- ja
elektromagnetilised väljad ( EMF”)”
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2 TEIE TELEFON

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult kasu saada abist, mida Philips pakub, siis registreerige oma toode aadressil:
www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?

Telefonitoru 1.2 m kaabliga

Kiiresti alustamise juhend

Installeerimise CD* (sisaldab ka
kasutusjuhendit)

Reisikott

ü Märkus

Täielik ühilduvus on garanteeritud ainult Skype'i versiooniga, mis on trükitud installeerimise CD plaadile.
Uuendatud Skype'i versiooni uued funktsioonid ei pruugi olla saadaval telefoni VOIP151 puhul.

2.2 Mida Te veel vajate

l

l

Arvutit või sülearvutit, millel on vaba USB port

Internetiühendust (soovitatavalt püsiühendus)

4. Use only default devices

OK

7.2.4.2 Windows 2000 kasutajatele

1. Advanced… Sound and
Multimedia Properties

2. Sound playback

3. Sound recording

4.

OK

Use only default devices

Use only preferred devices

Tone Settings

7.3.1 Helitooni muutmine

Default Melody
OK

7.3.2 Helitooni tugevuse muutmine

Default Volume
OK

Off

7.3.3 Key Tone Settings

Default Volume
OK

Off

Veenduge, et valik
(kasuta ainult vaikimisi seadmeid) on
märgistatud ja klikkige .

Klikkige , et avada
(heliseadete ja

multimeedia valikud) aken.

Valige heli väljundseade valiku
(heli taasesitamine) alt.

Valige heli sisendseade valiku
(heli salvestamine) alt.

Veenduge, et valik Use only preferred devices
(kasuta ainult eelistatud seadmeid) on
märgistatud ja klikkige .

Soovitatav on määrata mõlemad heli sisend- ja
väljundseadmeks Teie arvuti helikaart.

Kui Te märgistate kasti
(kasuta ainult vaikimisi seadmeid) (Windows XP ja
Vista kasutajad) või
(kasuta ainult eelistatud seadmeid) (Windows 2000
kasutajad), on Teil võimalik eraldada arvuti audio
tee. Heli Skype'ist tuleb kuuldavale telefonist, kuid
teiste Windowsi programmide heli tuleb valitud
seadmetest.

Avage VOIP151 Phone Settings” aken ja valige
.

Järgmised seadistused on saadaval:

Valige valiku (vaikimisi meloodia)
alt melody (meloodia) ja klikkige , et rakendada
muudatus.

Kui Teie telefon on arvutiga ühendatud, saate
klikkida Listen (kuula), et kuulata meloodiat.

Valige valiku (vaikimisi helitugevus)
alt volume level (helitugevus) ja klikkige , et
rakendada muudatus. Kui riba on liigutatud olekusse

(väljas), on helinatoon vaigistatud.

(klahviheli seaded)

Valige valiku (vaikimisi helitugevus)
alt volume level (helitugevus) ja klikkige , et
rakendada muudatus. Kui riba on liigutatud olekusse

(väljas), on helinatoon vaigistatud.

7.3 Helitoonide seaded
”

ü

ü

ü

Märkus

Märkus

Märkus
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7.1.4 Arvuti kõlarist helina kuulmine

7.1.5 Automaatne eemal teade

Audio Settings

7.2.1 Audio väljundseadme valimine Skype'i jaoks

7.2.2 Audio sisendseadme valimine Skype'i jaoks

7.2.3 Telefoni helitugevuse muutmine

7.2.4 Windowsi vaikimisi heliseadete muutmine

Advanced…

7.2.4.1 Windows XP ja Vista kasutajatele

1. Advanced… Sound and
Audio Devices Properties

2. Sound playback

3. Sound recording

Kui see kast on märgistatud, kuuleb helinat arvuti
kõlarist sissetuleva Skype'i kõne korral.

See valik on saadaval ainult siis, kui Skype on
ühendatud.

Kui see kast on märgistatud, blokeerib Skype auto
away” funktsiooni ja Teie Skype staatus on alati
Online”.

See valik on saadaval ainult siis, kui telefon ja Skype
on ühendatud.

Avage VOIP151 Phone Settings” aken ja valige
.

Järgnevad seaded on saadaval:

Valige seade valiku Earplece Device (kuulari seade)
alt, et kuulata Skype'i heli. Peale VOIP151
installeerimist seadistatakse Philips VOIP151 for
Skype automaatselt vaikimisi audio väljund-
seadmeks (Vista kasutajate jaoks on vaikimisi audio
väljundseadmeks USB VoIP Device).

Valige seade valiku Microphone Device (mikrofoni
seade) alt, et määrata Skype'i heli sisend. Peale
VOIP151 installeerimist seadistatakse Philips
VOIP151 for Skype automaatselt vaikimisi audio
väljundseadmeks (Vista kasutajate jaoks on
vaikimisi audio väljundseadmeks USB VoIP Device).

Kuulari helitugevuse kohandamiseks muutke
helitugevuse riba. Kui liigutate selle vasakule lõppu,
on helitugevus vaigistatud.

Klikkige , et valida teine audioseade
(näiteks Windows Media Player) teiste Windowsi
programmide jaoks.

Klikkige , et avada
(heliseadete valikud)

aken.

Valige heli väljundseade valiku
(heli taasesitamine) alt.

Valige heli sisendseade valiku
(heli salvestamine) alt.

”

”

”

7.2 Heliseaded

ü

ü

Märkus

Märkus
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2 TEIE TELEFON

A Kuular
B LED

C Ekraan

D Üles kerimise nupp

E Alla kerimise nupp

F Kõne klahv

G Skype klahv

H Lõpetamise klahv

I Number 1 ja kõneposti nimekirja klahv

J Number 0 ja + klahv

K Vaigistamise klahv

L Mikrofon

Kõne ajal on valgustatud. LED tuli vilgub korduvalt
järgnevate toimingute puhul:
Vilgub kiiresti sissetuleva kõne ajal.
Vilgub aeglaselt, kui telefon on vaigistatud.
Vilgub aeglaselt, kui on saabunud teade kõneposti.

Vaadake lehekülge 9, et saada ülevaade ekraani
ikoonidest.

Kerib üles nimekirjades ja seadistustes.
Suurendab kuulari heli.
Kustutab viimase sisestatud tähemärgi või numbri.
Vajutage ja hoidke all, et automaatselt kuvada kontaktide
nimekirja.

Kerib all nimekirjades ja seadistustes.
Vähendab kuulari heli.
Kustutab viimase sisestatud tähemärgi või numbri.
Vajutage ja hoidke all, et automaatselt kuvada kontaktide
nimekirja.

Kõne alustamine või vastamine kõnele.
Kõneposti kuulamine.
Kõnelogisse sisenemine.
Kõne ootele panemine.
Kõnede vahel lülitumine.
Vajutage ja hoidke all, et alustada konverentskõne.

Keskendub Skype'le arvutis.
Kontaktide nimekirja avamine.
Vajutage ja hoidke all, et alustada konverentskõne.

Kõne lõpetamine või sissetuleva kõne hülgamine.
Kõneposti peatamine.
Vajutage ja hoidke all, et minimeerida Skype'i aken ja
liikuda tagasi tegevusetusse re iimi.

Number 1 sisestamine.
Vajutage ja hoidke all, et siseneda kõneposti nimekirja.

Number 0 sisestamine.
Vajutage ja hoidke all, et sisestada sümbol +.

Kõne vaigistamine ja heli taastamine.

1

2

2

\

[

þ

1. Vilgub ON 100ms jooksul ja OFF 100ms jooksul
2. Vilgub ON 500ms jooksul ja OFF 500ms jooksul

2.3 Telefoni ülevaade
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M kaabli hoidik

N USB kaabel

Kasutage, et seal hoida USB kaablit.

Ühendage 1.2m pikk kaabel arvuti USB pesaga.

2 TEIE TELEFON
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7 TELEFONI SEADED

VOIP151 draiver võimaldab Teil kohandada oma
telefoni seadeid, et need sobiks Teie eelistustega.

Telefoni seadete kohandamiseks:

Klikkige kaks korda arvuti ekraani paremas
nurgas asuval ikoonil , et avada VOIP151
Phone Settings” (VOIP151 telefoni seaded)
aken.

VÕI

1. Klikkige parema klahviga ikoonil ja valige
üks neljast valikust:

Avatakse VOIP151 Phone Settings” aken.

Klikkige parema klahviga ikoonil ja valige
(lahku). Väljumise kinnitamise aknas

vajutage (jah), et valikut kinnitada.

Selleks, et vältida väljumise kinnitamise akent,
märgistage enne, kui klikite , valik

(ära näita seda teadet enam).

Kui VOIP151 draiver on suletud, ei saa telefoni
kaudu kõnesid teha ega neid vastu võtta.

Atveriet “VOIP151 Phone Settings” (VOIP151
telefona iestatîjumi) logu un izvçlieties sadaïu Avage
VOIP151 Phone Settings” aken ja valige

.

Järgmised seadistused on saadaval:

Kui see kast on märgistatud, käivitatakse VOIP151
tarkvara automaatselt, kui Te käivitate Windowsi.

Kui see kast on märgistatud, käivitatakse Skype
automaatselt, kui VOIP151 telefon on arvutiga
ühendatud.

Valige rippmenüüst keel. Muudatuse rakendamiseks
ja keele muutmiseks vajutage .

Keele muutmiseks Skype'is, avage Skype ja valige
(tööriistad) > (keele

muutmine) ja seejärel määrake keel.

1.

2.

3.
QUIT

YES

YES Do Not Show
This Message Again

General
Options

7.1.1 Auto Start Application

7.1.2 Auto Start Skype

7.1.3 Keele valimine

OK

Tools Change Language

”

General Options (üldised valikud)

Audio Settings (heliseaded)

Tone Settings (helitooni seaded)

Shortcut Configuration (otsetee muutmine)

”

Klikkige Apply (rakenda), et rakendada
muudatused.

Klikkige Cancel (katkesta), et katkestada
kõik tehtud muudatused.

Klikkige OK, et rakendada muudatused ja
aken sulgeda.

”

l

l

l

l

l

l

l

7.1 Üldised valikud (General Options)

ä Nõuanne

Märkus

Märkus

ü

ü
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6 KÕNEPOST

6.1 Kõneposti kuulamine 6.2 Kõneposti staatus arvutis
Kui Teile on saabunud teateid kõneposti, hakkab
telefoni LED aeglaselt vilkuma.

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas kõneposti
konto saada, vaadake aadressi:
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Vajutage ja hoidke all , et avada kõneposti
nimekiri.

Vajutage , et valida teade, mida soovite
kuulata.

Vajutage , et kuulata kõneposti teadet.

Vajutage kergelt klahvile , et peatada kõneposti
teate esitamine. Vajutage uuesti klahvile , et
sulgeda kõneposti aken ja liikuda tagasi tegevuseta
re iimi.

Järgnevad ikoonid näitavad kõneposti staatust:

Saabunud on uus kõneposti teade.

Ainult vanad kõneposti teated.

Kõneposti teadet esitatakse hetkel.

Vajutage , et esitamist peatada.
1.

2.

3.

l

l

l

Te näete arvutis:

Telefonitoru ekraanil kuvatakse viimase
helistaja nimi või number.

Kui kõnepostis teated puuduvad, kuvatakse
telefonitoru ekraanil teade NO MESSAGE.

/

þ

\ [

ü Märkus

Nõuanneä

9

2.5 Tegevuseta reþiimi ekraan
Tegevuseta re iimis kuvatakse telefonitoru ekraanile
Teie Skype'i staatus ja kellaaeg.

þ

2.4 Telefonitoru ekraan

Skype'i kasutaja ja kontakti staatuse ekraan:

Online / SkypeMe

Eemal

Mitte saadaval / Mitte häirida (DND)

Offline / nähtamatu

Spetsiaalsed telefonitoru ikoonid:

vilgub: vaigistatud heli

vilgub: sissetulev kõne

liikumatu: kestev kõne

Kõne on ootel

Kestev konverentskõne

Helinatoon on vaigistatud

2 TEIE TELEFON
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3.1 Tarkvara installeerimine

3.2 Esmakordne seadistamine

Veenduge, et USB ühendus EI oleks enne tehtud, kui
alustate installeerimist.

VOIP151 draiver on kaasasoleva CD-plaadi peal.

Kerige USB kaabel telefoni küljest lahti.

Sisestage installeerimise CD arvuti CD ROM
(või DVD ROM) sahtlisse.

Installeerimise programm käivitub
automaatselt.

Järgige ekraanil olevaid juhendeid. Teil
palutakse ühendada USB pistik otse Teie arvuti
USB pessa. Ühendage USB kaabel nagu
juhendatud.

Jätkake ekraanil olevate juhendite jälgimist.

Vajutage valikule (väljumine), kui
installeerimine on lõppenud.

Eemaldage installeerimise CD arvutist.

Kui installeerimine ei käivitu automaatselt:

VOIP151 draiver peaks käivituma automaatselt, kui
valik

on märgistatud installeerimise ajal.

Kasutage Skype'i versiooni, mis on installeerimise
CD plaadil, et telefon töötaks korralikult. Uuendatud
Skype'i versiooni uued funktsioonid ei pruugi olla
saadaval telefoni VOIP151 puhul. Kontrollige
ühilduvust aadressilt .

Kui Teie operatsioonisüsteem on Windows 2000, on
Teil vaja arvuti taaskäivitada, et lõpetada
installeerimine.

Patareid pole vajalikud. Voolu telefoni jaoks
võimaldab arvuti läbi USB kaabli.

Veenduge, et telefon on arvutiga ühendatud
otse USB pesaga.

Kui see on Teie esmakordne installeerimine, on
VOIP151 võimalik käivitada automaatselt. See
sõltub Teie valikutest installeerimise ajal.

Vastupidisel juhul, kui draiverit ei käivitatud,
käivitage VOIP151 draiver klikkides kaks korda
otsetee ikoonil, mis asub arvuti töölaual.

Käivitage Skype, kui VOIP151 draiver ei ole
Skype'i ise käivitanud. Logige oma Skype'i
kontoga sisse.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Exit

7.

Autorun VOIP151 driver at Windows startup

www.philips.com/support

1.

2.

3.

4.

5.

l

l

l

Klikkige Windowsis START ja valige
seejärel Run.

Sisestage sõna explorer ja leidke üles CD
ROM (või DVD ROM) ketas.

Klikkige kaks korda valikul
SetupWizard.exe.

ü

ü

ü

ü

ü

Märkus

Nõuanne

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

ä

Kui see on Teie esmakordne VOIP151
käivitamine, siis kuvatakse teade

(teine programm
sooviga kasutada Skype'i). Valige

(luba sellel programmil
Skype'i kasutada) ja klikkige .

Another
program wants to use Skype

Allow this
program to use Skype

OK

3 ALUSTAMINE
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5 FUNKTSIOONID KÕNE AJAL

4.

5.

5.6.2 Osalejate lisamine konverentskõnesse

1.

2.

3.

4.

5.

5.6.3 Sissetulev kõne konverentskõne ajal

Kui kõne on ühendatud, vajutage ja hoidke all
või , et alustada konverentskõne.

Vajutage , et lõpetada konverentskõne.

Kui Teile saabub teine sissetulev kõne ja Te soovite
teha konverentskõne, vajutage ja hoidke all , et
alustada konverentskõne.

Kui Teil on juba konverentskõne pooleli,
vajutage , et pääseda kontaktide nimekirjale
ligi või valige number otse. Lisainformatsiooni
saamiseks, kuidas teha SkypeOut kõne, vaadake
lehekülge 10.

Vajutage , et valida kontakt.

Helistamiseks vajutage .

Hoidke all , et lubada osalejal ühineda
konverentskõnega.

Vajutage , et lõpetada konverentskõne.

Teil on võimalik valida, kas ühendada või ära öelda
sissetuleva kõne, kasutades Skype'i kasutajaliidest.

Kui Te ühendate sissetuleva kõne konverentskõne
ajal, pannakse konverentskõne automaatselt ootele.
Ikoon vilgub ja uue helistaja nimi kuvatakse 3
sekundi jooksul ekraanil.

Teil on võimalik kasutada Skype'i kasutajaliidest, et
lülituda sissetuleva kõne ja konverentskõne vahel,
või ühendada uus kõne konverentskõnega.

Arvuti handsfree ( käed vabad”) funktsioon
võimaldab kasutada arvuti helivahendeid, et
aktiveerida handsfree re iim. Vaikimisi on handsfree
re iim seadistatud klahvi alla.

Arvuti handsfree aktiveerimiseks, vajutage ja hoidke
kõne ajal all telefonitoru klahvi .

Selleks, et vahetada vaikimisi handsfree klahvi,
vaadake peatükki Otsetee kohandamine” leheküljel
18.

l

l

l

l

Ekraanil kuvatakse 10 sekundi jooksul
CONFERENCE. Ekraanile ilmub ikoon
ja ekraani liigub 10 sekundi pärast tagasi
eelmisesse menüüsse.

Kui Te olete konverentskõne algataja,
katkestatakse kõikide kontaktide ühendus.
Vastasel juhul jätkub konverentskõne ilma
Teieta kuni teised osalejad lõpetavad
konverentskõne.

/

Ikoon vilgub, kuni uus osaline võtab
kutse vastu. Ekraanil kuvatakse 10 sekundi
jooksul CONFERENCE ja seejärel kuvatakse
kõne kestvus.

Kui Te olete konverentskõne algataja,
katkestatakse kõikide kontaktide ühendus.
Vastasel juhul jätkub konverentskõne ilma
Teieta kuni teised osalejad lõpetavad
konverentskõne.

”

þ
þ

”

\ [

5.7 Arvuti handsfree aktiveerimine

SYM

ü

ü

ü

Märkus

Märkus

Märkus



5 FUNKTSIOONID KÕNE AJAL

5.1 Kuulari heli kohandamine

5.2 Mikrofoni vaigistamine

5.3 Kõne ootele panemine

5.4 Koputus

5.5 Teise kõne haldamine

5.6 Konverentskõne

Teil on võimalik suurendada või vähendada kõne ajal
helistaja hääle tugevust. Võimalik on valida 8
helitugevuse vahel. Vajutage , et suurendada või

, et vähendada helitugevust.

Mikrofoni heli ja kuulari heli saab muuta ka VOIP151
draiveri kaudu. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake lehekülge 16.

Kui Te soovite kõne ajal kellegi teisega privaatselt
rääkida ilma et vastaspool seda kuuleks, saate
mikrofoni vaigistada.

Vajutage , et vaigistada mikrofon.

Vajutage uuesti , et taastada
kommunikatsioon.

Kui Te vaigistate mikrofoni, kuulete Te siiski
vastaspoolt rääkimas.

Vajutage , et panna kõne ootele.

Vajutage uuesti , et taastada kõne.

Kui kõne on ootele pandud, ei kuule Te vastaspoolt
rääkimas.

Kui Teil on kõne pooleli ja tuleb ka teine sisse,
kuulete Te kuularis koputust ja LED vilgub kiirelt.

Vajutage , et vastata kõnele.

Kui Teil on kõne pooleli, vajutage , et
pääseda kontaktide nimekirjale ligi või valige
number otse. Lisainformatsiooni saamiseks,
kuidas teha SkypeOut kõne, vaadake lehekülge
10.

Vajutage , et valida kontakt.

Helistamiseks vajutage .

Kui Te olete kõne vastu võtnud, vajutage , et
lülituda esimese ja teise kõne vahel.

See funktsioon võimaldab Teil teha kõne samal ajal
rohkema kui 1 inimesega. Samasse konverents-
kõnesse on võimalik ühendada kuni 10 inimest.

Kui Teil on kõne pooleli, vajutage , et
pääseda kontaktide nimekirjale ligi või valige
number otse. Lisainformatsiooni saamiseks,
kuidas teha SkypeOut kõne, vaadake lehekülge
10.

Vajutage , et valida kontakt konverents-
kõne jaoks.

Helistamiseks vajutage .

\

[

\ [

\ [

LED tuli vilgub aeglaselt.

Ekraanil kuvatakse 10 sekundi jooksul
MUTE. Ekraanile ilmub ikoon ja ekraani
liigub 10 sekundi pärast tagasi eelmisesse
menüüsse.

Ekraanile kuvatakse 10 sekundi jooksul ON
HOLD. Ekraanile ilmub ikoon ja ekraani
liigub 10 sekundi pärast tagasi eelmisesse
menüüsse.

Esimene kõne pannakse ootele.

/

Esimene kõne pannakse ootele.

/

1.

2.

1.

2.

5.5.1 Teisele sissetulevale kõnele vastamine

5.5.2 Teise väljamineva kõne tegemine

1.

2.

3.

5.5.3 Kõnede vahel lülitumine

5.6.1 Konverentskõne algatamine

1.

2.

3.

l

l

l

l

l

l Esimene kõne pannakse ootele.

ä Nõuanne

Märkus

Märkus
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Kui Teil ei ole Skype'i kontot, saate informatsiooni
selle kohta, kuidas seda teha, aadressilt
http://www.skype.com.

Kui VOIP151 draiver on käivitatud, ilmub arvuti
ekraani alumisesse paremasse nurka vastav ikoon.

Kui arvuti kursor on VOIP151 ikoonil, kuvatakse
telefoni hetke staatus.

Kui Teie telefon on kasutamiseks valmis on ikoon
sinine ja staatuseks kuvatakse VOIP151 Phone -

USB connected.

Vastupidisel juhul, saate probleemi lahendada
vastavalt kuvatud staatusele:

(sinine) USB on sisestatud, Skype'iga
ühendus on normaalne.

(hall) USB on sisestatud, aga Skype'i pole
käivitatud / pole volitatud /
kasutaja ei ole sisse logitud.

(punane) USB pole sisestatud.

Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas ühenduse
probleemi lahendada, vaadake lehekülge 21.

3.3 Ühenduse staatus

SY

3 ALUSTAMINE
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4 HELISTAMINE

4.1 Helistamine

f

Skype ei toeta hädaabikõnesid. Palun kasutage
tavalist telefoni, kui on vaja abi kutsuda.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki
Hädaabikõne” leheküljel 11.

Vajutage : Telefonitoru ekraanil ja arvutis
kuvatakse Teie Skype'i nimekiri.

Vajutage , et valida kontakt, kellele soovite
helistada.

Telefonitoru ekraanil kuvatakse kontakti nimi ja
hetke staatus.

Vajutage , et teha kõne.

Kui kontakt on valitud, kuvatakse nime esimesed 12
tähemärki. Peale kolme sekundit, kuvatakse kuni 32
tähemärgini.

Kui nimi sisaldab mitte ladina tähemärke, kuvatakse
selle asemel kontakti Skype'i nimi.

Kui kasutaja vajutab lõpus , kuvatakse kontaktide
nimekiri ka arvutis.

Kontakti nimi ja hetke staatus kuvatakse ekraanil.

Vajutage ja hoidke all , et minimeerida Skype.

Kasutage klahve, et sisestada number, millele
soovite helistada.

Vajutage , et helistada.

VÕI

Vajutage : Telefonitoru ekraanil ja arvutis
kuvatakse Teie Skype'i nimekiri.

Vajutage , et valida kontakt, kellele soovite
helistada.

Vajutage , et teha kõne.

Kui Te soovite teha SkypeOut kõnesid, siis peate
enne ostma Skype'i krediiti (Skype credit).
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake lehekülge:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.

Kui soovite teha SkypeOut kõne, kuid Teil pole
piisavalt krediiti, kuvatakse 19 sekundi jooksul
teadet NO SKYPEOUT.

Näide:

Kui teete kõne Põhja-Ameerikasse:

00-1-905-1234567 või 011-1-905-1234567

Kui teete rahvusvahelisi kõnesid:

00-852-12345678 või +852-12345678

Sümboli + sisestamiseks vajutage ja hoidke all
klahvi .

Vajutage , et kustutada sisestatud numbrid.

Vajutage klahvile , et siseneda kõnelogi
nimekirja, kui telefon on tegevuseta reþiimis.

Vajutage , et näha tervet kõnelogi
nimekirja ja valida kontakt, kellele soovite
helistada.

Vajutage , et helistada.

Vajutage kergelt klahvile , et väljuda ja liikuda
tagasi tegevuseta re iimi.

”

/

/

/

/

þ

4.1.1 Helistamine kontaktide nimekirjas olevatele
kontaktidele

1.

2.

3.

4.1.2 Helistamine SkypeOut numbril

1.

2.

1.

2.

3.

4.1.3 Helistamine kasutades kõnelogi nimekirja

1.

2.

3.

\ [

\ [

\ [

\ [

SkypeOut kõne tegemiseks on vaja valida riigi
suunakood, kuhu soovite helistada, nt. 00, 011 või +.

Hoiatus

Märkus

Märkus

Märkus

Märkus

Nõuanne

Märkus
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4.1.4 Nõuanded kontaktide nimekirja kohta

WARNING:
This product doesn't replace your land line phone
and cannot be used to call Emergency services”

No Emergency

l

l

l

Selleks, et ostide kontakti ”Sam”, vajutage
neli korda klahvile . Kuvatakse esimene
kontakt, mis algab tähega S.

Selleks, et otsida SkypeOut kontakti
”+123456789”, vajutage üks kord klahvile

. Kuvatakse esimene kontakt, mis
algab sümboliga +.

Vajutage ja hoidke all / , et alustada
automaatset kerimist. Vabastage nupp, et
peatada kerimine.

”

\ [

4.2 Kõnele vastamine

4.3 Kõne lõpetamine või hülgamine

4.4 Hädaabikõne

Kui saabub sissetulev kõne, heliseb telefon, LED
vilgub kiirelt ning telefoni ikoon hakkab vilkuma.

Kõnele vastamiseks vajutage . Kuvatakse kõne
kestus.

Kui Teie Skype'i staatus on Mitte segada” ,
telefon ei helise. LED tuli siiski vilgub, et teavitada
Teid sissetulevast kõnest, ning ka telefoni ikoon
vilgub.

Teil on võimalik vaigistada helinatoon VOIP151
draiveri kaudu. Lisainformatsiooni saamiseks
vaadake lehekülge 17.

Selleks, et lõpetada või hüljata sissetulevat kõne,
vajutage .

Kõne kestust kuvatakse telefonitoru ekraanil 5
sekundi jooksul.

Skype ei ole asendus Teie tavalisele telefonile ja Teil
ei ole võimalik seda kasutada hädaabikõne
tegemiseks. Kasutage tavatelefoni hädaabi
kutsumiseks.

Kui väljahelistamise number on riigi hädaabinumber,
kuvatakse arvuti ekraanil veateade:

(HOIATUS: See toode ei asenda tavatelefoni ja seda
ei saa kasutada hädaabikõnede tegemiseks).

Samal ajal kuvatakse telefonitoru ekraanil 10
sekundi jooksul teade ja kuuldavale
tuuakse veatoon.

f

”
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Hoiatus


