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Regisztrálja a terméket, és támogatásért forduljon a következő oldalhoz: 

www.philips.com/welcome

HU USB vezetékes telefon

VOIP151
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2 Fontos

1 Fontos
A telefon használata előtt olvassa el ezt a 
felhasználói kézikönyvet. Fontos információkat és 
megjegyzéseket tartalmaz a telefonnal 
kapcsolatosan.

1.1 Áramellátás
Az áramellátást a számítógép biztosítja az USB-
porton keresztül.

1.2 Biztonsági információk
Ez a telefon áramkimaradáskor nem használható 
segélyhívások kezdeményezésére. A Skype nem 
támogatja a segélyhívásokat. A segélyhívásokhoz 
alternatív szolgáltatást kell biztosítani.

A sérülés és rendellenes működés elkerülése 
érdekében:
� Ügyeljen arra, hogy a telefon ne érintkezzen 

folyadékkal vagy nedvességgel.
� Ne nyissa fel a telefont. Ezáltal magas 

feszültségnek teheti ki magát.
� A telefont ne használja robbanásveszélyes 

területen, például gázszivárgás közelében.
� Előfordulhat, hogy a telefont károsíthatja a 

villámlással járó vihar. Javasoljuk, hogy vihar 
esetén húzza ki a telefont az USB-aljzatból.

� Ha a telefont gyermekek használják, ügyelni kell 
a biztonságos használatra.

� Ha a telefont nagy hangerőn használja, az 
halláskárosodást okozhat.

1.3 Használati feltételek és kikötések
� A Skype rendszerben nem kezdeményezhető 

segélyhívás. A Skype nem váltja ki a szokásos 
telefont, és nem használható segélyhívásokhoz. 
A Skype használati feltételek és kikötések itt 
érhetők el: www.skype.com/eula és 
www.skype.com/tos. 

� A szolgáltatás nem működik áramkimaradás 
vagy a szélessávú internet kimaradása esetén.

1.4 Környezetvédelem
Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és 
a feleslegessé vált telefonok leselejtezésére 
vonatkozó helyi előírásokat, és támogassa az 
újrahasznosítási törekvéseket.

1.5 Telepítéssel kapcsolatos 
követelmények

A telefon használatához a számítógépnek az alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie:
� Microsoft® Windows® 2000, XP vagy Vista 

operációs rendszert futtató számítógép
� 800 MHz-es processzor
� 256 MB RAM
� Szabad USB-aljzat a számítógépen
� Internetkapcsolat (szélessáv javasolt)

1.6 Megfelelés
A Philips vállalat kijelenti, hogy ez a termék megfelel 
az 1999/5/EC direktívában foglalt alapvető 
követelményeknek és más vonatkozó ajánlásnak. 
A Megfelelőségi nyilatkozat itt található meg: 
www.p4c.philips.com.

1.7 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása:
A WEEE direktíva (Elektromos és elektronikus 
hulladékok irányelv; 2002/96/EC) azért jött létre, 
hogy biztosítsa a kiselejtezett termékek lehető 
legjobb kezelési, újrahasznosítási és újrafelhasználási 
technológiákkal történő újrahasznosítását, így 
biztosítva az egészség és a környezet védelmét.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A kiselejtezni kívánt terméket ne dobja a 
háztartási hulladékok közé.
Tájékozódjék a következő szimbólummal jelölt 
elektromos és elektronikus termékek szelektív 
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
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3Fontos

Használja az alábbi kiselejtezési opciók 
valamelyikét:
�  Vigye a teljes terméket (a kábelekkel, 

csatlakozókkal és tartozékokkal együtt) a 
kijelölt WEEE gyűjtőhelyekre.

�  Ha új terméket vásárol, a régi terméket vigye 
vissza a forgalmazóhoz. A forgalmazónak a 
WEEE direktíva előírásai alapján át kell vennie a 
régi készüléket.

Csomagoláson található információ:
A Philips a csomagolást szabványos 
szimbólumokkal jelölte meg, amelyek elősegítik 
az újrahasznosítást és az esetleges hulladék 
megfelelő ártalmatlanítását.

A Philips anyagi hozzájárulást nyújtott a 
kapcsolódó nemzeti újrahasznosító és 
újrafelhasználó rendszernek.
A címkével ellátott csomagolóanyag 
újrahasznosítható.

1.8 Garancia
A garanciával kapcsolatos információk a 
www.philips.com/support oldalon érhetők el

1.9 Elektromos, mágneses és 
elektromágneses mezők (�EMF�)

1. A Philips Royal Electronics számos olyan 
felhasználóorientált terméket gyárt és 
értékesít, amely - akárcsak a többi 
elektronikai berendezés - elektromágneses 
jelek kibocsátására és fogadására képes.

2. A Philips egyik vezető üzleti irányelve alapján 
mindent megtesz azért, hogy termékei 
teljesítsék az egészségügyi és biztonsági 
előírásokat, megfeleljenek az összes 
alkalmazható törvényi követelménynek és 
azoknak az EMF-szabványoknak, amelyek a 
gyártás pillanatában érvényesek.

3. A Philips olyan termékek fejlesztése, gyártása 
és értékesítése mellett kötelezte el magát, 
amelyek nincsenek káros hatással az 
egészségre.

4. A Philips megerősíti, hogy a rendeltetési 
céljuknak megfelelően használt termékei a 
jelenleg rendelkezésre álló tudományos 
bizonyítékok alapján biztonságosnak 
tekinthetők.

5. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi 
EMF- és biztonsági szabványok fejlesztésében, 
így a Philips vállalat a szabványosítással 
kapcsolatos fejlesztéseket a lehető 
legkorábban beépítheti termékeibe.
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2 A telefon
Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözöljük a Philips világában!

A Philips által kínált támogatás minden előnyének kihasználásához regisztrálja a terméket a következő 
oldalon: 
www.philips.com/welcome.

2.1 Mi van a dobozban??

Megjegyzés
*A teljes kompatibilitást csak a telepítő CD-lemezre nyomtatott Skype verzió garantálja. A frissített 
Skype verzió új tulajdonságai a VOIP151 programban nem érhetők el.

2.2 Mire van még szüksége?

� Asztali vagy laptop számítógép szabad USB-porttal
� Internet-kapcsolat (szélessáv javasolt)

1,2 m kábellel 
ellátott telefon

Telepítő CD*
(a Felhasználói kézikönyvet is tartalmazza)

Tok Beüzemelési útmutató
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2.3 A telefon áttekintése
A Hangszóró
B LED
Hívás közben világít.
A LED folyamatosan villog a következő esetben: 
Bejövő hívás esetén gyorsan villog.1
A telefon elnémításakor lassan villog.2
Hangposta esetén lassan villog.2
C Kijelző 
A kijelzőn megjelenő ikonokkal kapcsolatosan 
lásd a következőt: 7. oldal.
D Görgetés felfele gomb
Görgetés felfele egy elemmel vagy partnerrel.
A hangszóró hangerejének növelése.
Az utolsóként megadott szám vagy karaktersor 
törlése.
Nyomja le és tartsa lenyomva a partnerlista 
automatikus böngészéséhez.
E Görgetés lefele gomb
Görgetés lefele egy elemmel vagy partnerrel.
A hangszóró hangerejének csökkentése.
Az utolsóként megadott szám vagy karaktersor 
törlése.
Nyomja le és tartsa lenyomva a partnerlista 
automatikus böngészéséhez.
F Hívásfogadás gomb 
Híváskezdeményezés és hívásfogadás.
Hangposta lejátszása.
Hozzáférés a híváslistához.
Hívástartás.
Váltás a hívások között.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
konferenciabeszélgetés kezdeményezéséhez.
G Skype gomb 
Skype ablak előhívása a számítógépen.
Partnerlista megnyitása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva 
konferenciabeszélgetés kezdeményezéséhez.
H Hívásbontás gomb 
Hívás befejezése vagy bejövő hívás visszautasítása.
Hangposta leállítása.
Nyomja le és tartsa lenyomva a Skype ablak 
lekicsinyítéséhez, és a visszatéréshez a készenléti 
állapotba.
I 1. szám- és hangpostalistázó gomb 

Az 1. érték megadása.
Nyomja le és tartsa lenyomva a hangpostalista 
eléréséhez.
J 0. szám és + gomb 
Nyomja meg röviden a 0 megadásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a + 
megadásához.
K Némítás gomb 
Némítás/némítás kikapcsolása hívás közben.
L Mikrofon

1. 100 századmásodpercig világít, 100 századmásodpercig kikapcsol
2. 500 századmásodpercig világít, 500 századmásodpercig kikapcsol
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M USB-csatlakozó tárolórekesze
Az USB-csatlakozó tárolására használható.
N USB-csatlakozó
Csatlakoztassa az 1,2 m-es kábelt a számítógép 
USB-portjához.
6 A telefon
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2.4 Telefon kijelzések

Skype felhasználó és partner állapotának 
megjelenítése:

Elérhető / SkypeMe

Nincs a gépnél

Nem érhető el / Elfoglalt

Kijelentkezve / Láthatatlan

Telefonhoz kapcsolódó különleges ikonok:

Villog: Némítás be

Villog: Bejövő hívás
Folyamatosan látható: Folyamatban 
levő hívás

Hívástartás

Folyamatban levő 
konferenciabeszélgetés

Csengetés ki

2.5 Készenléti képernyő
Készenléti módban a Skype állapot és pontos idő 
jelenik meg a telefon kijelzőjén:  
7A telefon



VoIP151_IFU_master.book  Page 8  Thursday, February 28, 2008  7:35 PM
Az első lépések

3 Az első lépések

3.1 A szoftver telepítése
Megjegyzés

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az USB-
csatlakozó a telepítés elindítása előtt NINCS 
behelyezve.

A VOIP151 illesztőprogram a mellékelt CD-
lemezen található.

Csévélje le az USB-kábelt a telefonról.
Helyezze a telepítő CD-t a számítógép CD-
ROM (vagy DVD-ROM) meghajtójába.

A telepítőprogram automatikusan elindul.
Kövesse a képernyőn megjelenő 
útmutatásokat. 
A rendszer felkéri, hogy az USB-csatlakozót 
közvetlenül csatlakoztassa a számítógép USB-
aljzatához. Amint a rendszer erre utasítja, 
csatlakoztassa az USB-csatlakozót.

Kövesse a következő utasításokat a 
képernyőn.
A befejezéskor kattintson a Kilépés 
lehetőségre.
Vegye ki a telepítő CD-t a CD-ROM (vagy 
DVD ROM) meghajtóból.
Ötlet

Ha valamilyen oknál fogva a telepítés nem indul el 
automatikusan:
� Windows rendszeren kattintson a START 

menüre, majd a Futtatás lehetőségre.

� Írja be az explorer sort, és keresse meg a CD- 
ROM (vagy DVD-ROM) meghajtót.

� Kattintson kétszer a SetupWizard.exe fájlra.
Megjegyzés

A VOIP151 meghajtó automatikusan elindul, ha az 
A VOIP151 meghajtó program automatikus 
indítása a Windows indulásakor opciót kijelöli a 
telepítés során.

Megjegyzés
Használja a telepítõ CD-lemezen található 
Skype verziót a telefon megfelelõ 
mûködéséhez. A frissített Skype verzió új 
tulajdonságai a VOIP151 programban nem 
érhetõk el. Ellenõrizze a kompatibilitást a 
következõ oldalon: www.philips.com/support.

Megjegyzés
Windows 2000 operációs rendszer esetén a 
telepítés befejezéséhez újra kell indítania a 
számítógépet.

Megjegyzés
Nincs szükség akkumulátorra. A telefon 
áramellátását a számítógép biztosítja az USB-
porton keresztül.

3.2 Első beállítás
Győződjön meg róla, hogy a telefon 
közvetlenül csatlakozik-e a számítógép USB-
aljzatához.
Ha ez az első telepítés, a VOIP151 
automatikusan elindulhat. Ez a telepítéskor 
kiválasztott beállításoktól függ.
Ellenkező esetben, ha az illesztőprogram nem 
fut, indítsa el a VOIP151 illesztőprogramot. 
Ehhez kattintson az asztalon létrehozott 
ikonra.
Indítsa el a Skype programot, ha a VOIP151 
illesztőprogram nem indította el 
automatikusan. Lépjen be a Skype 
felhasználónevével és jelszavával.
Ha először futtatja a VOIP151 programot, 
megjelenik a következő üzenet: Egy másik 
program kívánja használni a Skype-ot. 
Válassza az Engedélyezze ennek a programnak 
a Skype használatát lehetőséget, majd 
kattintson az OK gombra.
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Megjegyzés
 Ha nem rendelkezik Skype fiókkal, a fiók 
létrehozásával kapcsolatosan lásd: 
http://www.skype.com.

Ötlet
Ha a VOIP151 illesztőprogram fut, a számítógép 
képernyőjének jobb alsó sarkában megjelenik a 
tálcaikon.

3.3 Kapcsolat állapota 
Ha az egérmutatót a VOIP151 tálcaikonra helyezi, 
a rendszer megjeleníti a telefon aktuális állapotát. 
Amint a telefon használatra készen áll, a tálcaikon 

 kék színre vált, és az állapot a következő lesz: 
VOIP151 telefon - USB csatlakoztatva. 

Ellenkező esetben a problémát a megjelenített 
állapot szerint javíthatja ki:

 (Kék) USB csatlakoztatva, a Skype-hoz a 
telefon normál üzemmódban 
csatlakozik.

 (Szürke)Az USB csatlakoztatva van, de a 
Skype nincs elindítva / nincs 
engedélyezve / felhasználó nincs 
bejelentkezve.

 (Vörös) USB nincs csatlakoztatva.

A csatlakozási problémák javításával kapcsolatos 
további információkért lásd: 20. oldal.
9Az első lépések
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4 Hívás

4.1 Híváskezdeményezés
Figyelem!

A Skype nem támogatja a segélyhívásokat. Kérjük, 
hogy vészhelyzet esetén használja a szokásos 
telefonvonalat. További információ: �Segélyhívás-
kezelés� a következ oldalon: 11

4.1.1 Híváskezdeményezés a partnerlistából
Nyomja meg az s gombot. A Skype 
partnerlista megjelenik a készüléken és a 
számítógépen.
Nyomja meg a u/d gombot a felhívni kívánt 
partner kiválasztásához.

A telefonon megjelenik a partner neve és aktuális 
Skype állapota.
Nyomja meg a r gombot a hívás 
kezdeményezéséhez.
Megjegyzés

A partner kiválasztásakor a rendszer megjeleníti a 
név első 12 karakterét. 3 másodperc után, a 
képernyő automatikusan gördül a 32. karakterig 
görgeti a nevet.
Ha a név nem latin karaktereket tartalmaz, a 
rendszer a név helyett a partner Skype nevét 
jeleníti meg. 

Megjegyzés
Ha a végfelhasználó megnyomja az s gombot, a 
partnerlista a számítógépen is megjelenik.

A rendszer megjeleníti a kapcsolat nevét és 
aktuális Skype állapotát.
Megjegyzés

Nyomja meg és tartsa lenyomva az e gombot a 
Skype ablak lekicsinyítéséhez.

4.1.2 SkypeOut szám hívása
A felhívni kívánt szám megadásához használja 
a billentyűzetet.

Nyomja meg a r gombot a hívás 
kezdeményezéséhez.

VAGY
Nyomja meg az s gombot. A Skype 
partnerlista megjelenik a készüléken és a 
számítógépen.
Nyomja meg a u/d gombot a felhívni kívánt 
partner kiválasztásához.
Nyomja meg a r gombot a hívás 
kezdeményezéséhez.
Megjegyzés

SkypeOut hívások kezdeményezéséhez Skype-
kreditet kell vásárolnia. További tudnivalókért 
látogasson el a következő honlapra:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Ha SkypeOut hívás kezdeményezésekor nem áll 
rendelkezésre elegendő Skype-kredit, a kijelzőn 10 
másodpercig megjelenik a  NO SKYPEOUT üzenet.

Megjegyzés
SkypeOut hívás kezdeményezéséhez a felhívni 
kívánt szám előtt meg kell adni az ország 
előhívóját, mint 00, 011 vagy +.
Például:
Híváskezdeményezés Észak-Amerikából: 
00-1-905-1234567 vagy 011-1-905-1234567
Nemzetközi hívások esetén: 
00-852-12345678 vagy +852-12345678

!
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Ötlet
A + megadásához nyomja le és tartsa lenyomva a 
0. gombot.
Nyomja meg az u/d gombot a beírt számok 
törléséhez.

4.1.3 Híváskezdeményezés a híváslistából
Nyomja meg röviden vagy hosszan a r 
gombot a híváslista megjelenítéséhez.
A teljes híváslistához, és a felhívni kívánt 
partner kiválasztásához nyomja meg a u/d 
gombot.
Nyomja meg a r gombot a hívás 
kezdeményezéséhez.
Megjegyzés

Nyomja meg röviden az e gombot a kilépéshez 
és a visszatéréshez a készenléti módhoz.

4.1.4 Partnerlistákkal kapcsolatos 
TANÁCSOK

� Például a �Sam� nevű partner kereséséhez 
nyomja meg négyszer a 7. gombot. A 
rendszer kiválasztja az első olyan partnert, 
akinek a neve S betűvel kezdődik.
Például a �+1233456789� SkypeOut partner 
kereséséhez nyomja meg egyszer a 0. 
gombot. A rendszer kiválasztja az első olyan 
partnert, akinek a neve + karakterrel kezdődik.

� Az automatikus görgetéshez nyomja meg és 
tartsa lenyomva a u/d gombot. Engedje el a 
görgetés leállításához.

4.2 Hívásfogadás
Bejövő hívás esetén a telefon csengetni kezd, a 
LED gyorsan villog, és a telefonikon villogni kezd. 
A hívás fogadásához nyomja meg a r gombot. 
Megjelenik a hívás hossza.

Megjegyzés
Ha a Skype programban az "Elfoglalt"  
állapotban van bejelentkezve, a telefon nem 
csenget. A telefonon található LED villogással jelzi 
a bejövő hívást, és a telefon ikon is villog.

Ötlet
A csengetést a VOIP151 illesztőprogramban 
kapcsolhatja ki. További információ: 17. oldal

4.3 Hívás befejezése vagy visszautasítása
Hívás befejezéséhez vagy bejövő hívás 
visszautasításához nyomja meg az e gombot.

Megjegyzés
A hívás időtartalma megjelenik a telefon kijelzőjén 
5 másodpercig. 

4.4 Segélyhívás-kezelés
Figyelem!

A Skype nem váltja ki a szokásos telefont, és nem 
használható segélyhívásokhoz. Kérjük, hogy 
vészhelyzet esetén használja a szokásos 
telefonvonalat.
Ha a tárcsázott szám vészhelyzetben hívható szám 
az Ön országában, a számítógép képernyőjén 
megjelenik a következő üzenet: 
�FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék nem helyettesíti a 
vezetékes telefont, és nem használható 
segélyhíváshoz�. 
Ezzel egy időben a telefon kijelzőjén megjelenik 
10 másodpercig a Nincs segélyhívás felirat, és 
hibajelzés hallható.
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5 Hívás közben elérhető 
szolgáltatások

5.1 Hangszóró hangerejének beállítása
Hívás közben növelheti vagy csökkentheti a hívó fél 
hangjának hangerejét. 8 hangerőszint választható ki.
Nyomja meg az u gombot a hangerő 
növeléséhez, vagy a d gombot a hangerő 
csökkentéséhez.

Ötlet
A VOIP151 illesztőprogramon keresztül a 
mikrofon hangereje és a hangszóró hangereje is 
beállítható. További információ: 16. oldal

5.2 Mikrofon kikapcsolása 
Hívás közben előfordulhat, hogy bizalmasan kell 
beszélnie valakivel, és nem szeretné, ha a másik fél 
hallaná a beszélgetést.

A mikrofon elnémításához nyomja meg a m 
gombot. 
� A LED lassan villog. 
� A kijelzőn 10 másodpercig megjelenik a 

MUTE felirat. Megjelenik a  ikon, és a 
képernyő 10 másodperc után visszatér az 
előző menühöz.

A kommunikáció visszaállításához nyomja 
meg a m gombot.
Megjegyzés

A mikrofon elnémításakor a másik felet továbbra 
is hallhatja.

5.3 Hívástartás
Hívástartáshoz nyomja meg a r gombot. 
� A kijelzőn 10 másodpercig megjelenik az ON 

HOLD felirat. Megjelenik a  ikon, és a 
képernyő 10 másodperc után visszatér az 
előző menühöz.

A hívás folytatásához nyomja meg újból a r 
gombot.
Megjegyzés

Hívástartáskor a másik fél nem hallható. 

5.4 Hívásvárakoztatás
Ha éppen beszél, és közben egy második hívás is 
befut, a hangszóróban várakozási hangjelzés 
hallható, és a telefonon a LED gyorsan villog.

5.5 Második hívás kezelése

5.5.1 Második bejövő hívás fogadása
Nyomja meg a r gombot a hívás fogadásához 

� Az első hívás tartásba kerül. 

5.5.2 Második kimenő hívás indítása
Hívás közben nyomja meg az s gombot a 
partnerlista eléréséhez, vagy tárcsázza 
közvetlenül a számot. SkypeOut hívással 
kapcsolatos további információkért lásd: 10. 
oldal.
Nyomja meg a u/d gombot a partner 
kiválasztásához. 
Nyomja meg a r gombot a híváshoz
� Az első hívás tartásba kerül.

5.5.3 Váltás a hívások között
A második hívás fogadása után nyomja meg a r 
gombot az első és a második hívás közötti 
váltáshoz.

5.6 konferenciabeszélgetés
Ezzel a szolgáltatással egyszerre 1-nél több 
személlyel kommunikálhat. Egy konferencián akár 
10 személy is részt vehet.
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5.6.1 konferenciabeszélgetés 
kezdeményezése

Hívás közben nyomja meg az s gombot a 
partnerlista eléréséhez, vagy tárcsázza 
közvetlenül a számot. SkypeOut hívással 
kapcsolatos további információkért lásd: 10. 
oldal.
Nyomja meg a u/d gombot a 
konferenciabeszélgetés partnereinek 
kiválasztásához. 
Nyomja meg a r gombot a híváshoz
� Az első hívás tartásba kerül.
A hívást követően nyomja meg és tartsa 
lenyomva a r vagy s gombot a 
konferenciabeszélgetés elkezdéséhez.
� A CONFERENCE szó jelenik meg a 

képernyőn 10 másodpercig, és a hívás ideje 
alatt is látható. Megjelennek a  ikonok.

A konferenciabeszélgetés befejezéséhez 
nyomja meg az e gombot. 
� Ha Ön a konferenciabeszélgetés 

kezdeményezője, az összes hívás befejeződik. 
Ellenkező esetben a konferencia addig 
folytatódik, amíg Ön vagy a többi résztvevő 
bármelyike befejezi a hívást.

Megjegyzés
Ha egy második bejövő hívás fogadásakor 
konferenciabeszélgetést kíván létesíteni, nyomja 
meg és tartsa lenyomva a r gombot a 
konferenciabeszélgetés elindításához.

5.6.2 Résztvevők hozzáadása a 
konferenciához

Ha már konferenciabeszélgetést tart, akkor 
nyomja meg az s gombot a partnerlista 
eléréséhez, vagy tárcsázza közvetlenül a 
számot. SkypeOut hívással kapcsolatos 
további információkért lásd: 10. oldal.
Nyomja meg a u/d gombot a 
konferenciabeszélgetés partnereinek 
kiválasztásához. 
Nyomja meg a r gombot a híváshoz
� A  ikon villogni fog, amíg az új résztvevő 

elfogadja az invitálást. A CONFERENCE szó 

jelenik meg a képernyőn 10 másodpercig, és a 
hívás ideje alatt is látható. 

Nyomja meg az s gombot hosszan, hogy 
engedélyezze a résztvevő 
konferenciahívásban való részvételét.
A konferenciabeszélgetés befejezéséhez 
nyomja meg az e gombot. 
� Ha Ön a konferenciabeszélgetés 

kezdeményezője, az összes hívás befejeződik. 
Ellenkező esetben a konferencia addig 
folytatódik, amíg Ön vagy a többi résztvevő 
bármelyike befejezi a hívást.

5.6.3 Bejövő hívás konferenciabeszélgetés 
során 

A Skype felület segítségével választhatja a bejövő 
hívás csatlakoztatását vagy elutasítását. 
Amennyien a bejövő hívást a konferencia alatt 
csatlakoztatja, akkor a konferenciabeszélgetést 
automatikusan várakoztatja a rendszer . A  
ikon villogni kezd és az új hívó neve 3 
másodpercig megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés
A Skype felület segítségével válthat a bejövő hívás 
és a konferenciabeszélgetés között, vagy 
csatlakoztathatja az új hívást a konferenciához.

5.7 A számítógép-kihangosító 
bekapcsolása

A számítógép-kihangosító tulajdonság lehetővé 
teszi a végfelhasználónak a számítógép 
audiofunkcióinak használatát a kihangosító 
üzemmód bekapcsolásához. Alapértelmezetten a 
�Számítógép-kihangosító� üzemmód a 4 
gombbal érhető el. 
A kihangosító aktiválásához a számítógépen, hívás 
közben nyomja le és tartsa lenyomva a 4 
gombot a készüléken. 

Megjegyzés
A készülék kihangosító alapértelmezett 
gombjának megváltoztatását lásd: �Parancsikon 
beállítások� a következ oldalon: 18.  
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14 Hangposta:

6 Hangposta:

6.1 Hangposta üzenetek meghallgatása
Ha hangposta üzenetei visszahallgatásra várnak, 
akkor a telefonon található LED lassan villogni 
kezd.

Megjegyzés
A hangposta létrehozásával kapcsolatosan 
látogassa meg a következő weboldalt: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  1 
gombot a hangposta-lista megnyitásához.
� A számítógépén a következő jelenik meg:

� A készülék a legutóbbi telefonáló nevét vagy 
telefonszámát jelzi ki:

�  Ha nem érkezett hangposta üzenete a 
NINCS ÜZENETE jelenik meg a készülék 
kijelzőjén.

Nyomja meg a u/d gombot a visszahallgatni 
kívánt hangüzenethez.
Nyomja meg a r a hangüzenet 
meghallgatásához.
Ötlet

Nyomja meg röviden az e gombot a hangposta 
lejátszás közben történő megállításához. Ismét 
nyomja meg e gombot a hangposta ablak 
bezárásához, és a visszatéréshez a készenléti 
üzemmódhoz.

6.2 Hangposta állapot a számítógépen
Az következő ikonok a hangposta üzenetek 
állapotait jelenítik meg:

 Új hangpostaüzenetet jelez.

 Régi hangpostaüzenetet jelez.

 Jelzi, hogy a hangpostaüzenetet most játssza 

le. A lejátszás megállításához nyomja le az e 

gombot.
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7 Telefonbeállítások
A VOIP151 illesztőprogram lehetővé teszi, hogy 
telefonját saját igényei szerint szabhassa testre.

A  telefon konfigurálásának megkezdéséhez
kattintson kétszer a számítógép 
képernyőjének jobb alsó sarkában megjelenő 
tálcaikonra  a "VOIP151 telefon - 
Beállítások" ablak megnyitásához.

VAGY
Az egér jobb oldali gombjával kattintson a 
tálca ikonra   majd válasszon egyet a négy 
lehetőség közül:

� Általános beállítások
� Hangbeállítások
� Csengőhang beállítások
� Parancsikon beállítások

Megnyílik a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablak.

� Kattintson az Alkalmaz gombra a változtatások 
érvénybe léptetéséhez.

� Kattintson a Mégse gombra az összes 
módosítás belvetéséhez.

� A módosítások alkalmazásához és az ablak 
bezárásához kattintson az OK gombra.

Jobb egérgombbal kattintson a tálca ikonra 
, majd válassza a KILÉPÉS lehetőséget. A 

kilépésre figyelmeztető ablakban kattintson az 
OK gombra, a kilépés megerősítéséhez.
Ötlet

A kilépésre figyelmeztető ablakot többé nem 
jeleníti meg a rendszer, ha az  OK gombra 
kattintás előtt, bejelöli a Ne mutassa ezt az 
üzenetet többször jelölőnégyzetet.

Megjegyzés
Ha a VOIP151 illesztőprogram lezárt állapotban 
van, akkor a telefonon keresztül nem hajthatók 
végre és nem fogadhatók hívások.

7.1 Általános beállítások
Nyissa meg a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablakot, és válassza ki az Általános beállítások fület.

A következő beállítások közül lehet választani:

7.1.1 Alkalmazás automatikus indítása
A jelölőnégyzet bejelölése esetén a VOIP151 
számítógépszoftver a Windows bekapcsolásakor 
automatikusan futni kezd. 

7.1.2 Skype automatikus indítása
A jelölőnégyzet bejelölése esetén a Skype 
automatikusan elindul a VOIP151 telefon 
számítógéphez csatlakoztatásakor. 

7.1.3 Nyelv kiválasztása
A Nyelv kiválasztása lehetőség alatt válasszon egy 
nyelvet a legördülő menüből. A változtatások 
alkalmazásához és a nyelv megváltoztatásához, 
kattintson az OK gombra.
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16 Telefonbeállítások

Megjegyzés
A Skype nyelvét a következőképpen változtathatja 
meg: nyissa meg a Skype programot, lépjen az 
Eszközök menüelemre, válassza a Nyelvválasztás 
lehetőséget és válassza ki a nyelvet.

7.1.4 Csengetés számítógép-hangszóróval is
A jelölőnégyzet bejelölésével, bejövő Skype 
híváskor a számítógép hangszórója csenget.

Megjegyzés
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Skype 
csatlakoztatva van 

7.1.5 Automatikus távollét
A jelölőnégyzet bejelölése kikapcsolja a Skype 
"automatikus távollét" funkcióját, és az Ön Skype 
állapota mindig "Elérhető" lesz.

Megjegyzés
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a telefon 
és a Skype egyaránt csatlakoztatva van

7.2 Hangbeállítások
Nyissa meg a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablakot, és válassza ki az Hangbeállítások fület.

A következő beállítások közül lehet választani:

7.2.1 Skype hangbemeneti eszköz beállítása
A Skype hang hallgatásakor válasszon ki egy 
eszközt az Hangszóró eszköz menüelembõl. A 
VOIP151 telepítését követõen a rendszer 
alapértelmezett hangbemeneti eszközként a 

Philips VOIP151 Skype-hoz  készüléket választja 
ki.(Vista felhasználóknál, az alapértelmezett 
hangeszköz az USB VOIP eszköz)

7.2.2 Skype hangkimeneti eszköz beállítása
Válasszon ki egy eszközt Mikrofon eszköz a Skype 
hangkimenetéhez. A VOIP151 telepítését 
követően a rendszer alapértelmezett 
hangkimeneti eszközként a Philips VOIP151 
Skype-hoz készüléket választja ki.
(Vista felhasználóknál, az alapértelmezett 
hangeszköz az USB VOIP eszköz) 

7.2.3 Telefon hangerőbeállítás
Állítson a hangszóró hangerő sávon a hangszóró 
hangerejének beállításához. Ha a sáv a legalsó 
helyzetben van, a hangszóró elnémul.

7.2.4 A Windows alapértelmezett 
hangbeállításainak módosítása

Kattintson a Speciális... lehetőségre más audio 
eszköz kiválasztásához (például Windows Media 
Player) más Windows alkalmazások esetén.

7.2.4.1 Windows XP és Vista felhasználók
Kattintson a Speciális... lehetőségre a Hangok 
és audioeszközök tulajdonságai ablak 
megnyitásához. 

Válassza ki az audio kimenet eszközt a 
Hanglejátszás menü alatt. 
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Telefonbeállítások

Válassza ki az audio bemenet eszközt a 
Hangrögzítés menü alatt.
Győződjön meg róla, hogy kijelölte a Csak 
alapértelmezett eszközök használata 
lehetőséget, és kattintson az OK gombra.

7.2.4.2 Windows 2000 felhasználó esetén
Kattintson a Speciális... lehetőségre a Hangok 
és multimédia tulajdonságok ablak 
megnyitásához. 

Válassza ki az audio kimenet eszközt a 
Hanglejátszás menü alatt. 
Válassza ki az audio bemenet eszközt a 
Hangrögzítés menü alatt.
Győződjön meg róla, hogy kijelölte a Csak 
kívánt eszközök használata lehetőséget, és 
kattintson az OK gombra.
Megjegyzés

Javasolt, hogy a számítógép hangkártyáján állítsa 
be az audio bemenet és kimenet eszközt.

Megjegyzés
A Csak alapértelmezett eszközök használata 
(Windows XP és Vista felhasználók) vagy Csak 
kívánt eszközök használata (Windows 2000 
felhasználó) jelölődoboz kiválasztásával 
leválaszthatja a számítógép audio útvonalát. A 
Skype hangját a rendszer a telefonhoz irányítja, 
míg a többi Windows alkalmazások hangját a 
rendszer a kiválasztott eszközre küldi.

7.3 Csengőhang beállítások
Nyissa meg a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablakot, és válassza ki az Csengőhang beállítások 
fület.

A következő beállítások közül lehet választani:

7.3.1 Csengőhang módosítása 
Válasszon ki egy csengőhangot az 
Alapértelmezett csengőhang menüben, és 
kattintson az OK gombra a módosítás 
alkalmazásához. 

Megjegyzés
Ha a telefon a számítógéphez csatlakozik, a 
csengőhang meghallgatásához kattintson a 
Meghallgatás elemre. 

7.3.2 Csengőhang hangerejének 
módosítása 

Válasszon ki hangerőszintet az Alapértelmezett 
hangerő menüben, és kattintson az OK gombra a 
módosítás alkalmazásához. Ha a sáv a Ki helyzetbe 
kerül, a csengetés kikapcsolt.

7.3.3 Billentyűhang beállítások 
Jelölje ki a Billentyűhang kikapcsolása 
jelölődobozt a Billentyűhang beállítások menü 
alatt a billentyűhang KIkapcsolásához. A 
billentyűhang aktiválásához szüntesse meg a 
doboz kijelölését. 
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7.4 Parancsikon beállítások
Nyissa meg a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablakot. Válassza a  Parancsikon beállítások fület.

A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, * és 
# telefongombokat a következő funkciók gyors 
eléréséhez állíthatja be:
� Gyors hívások. Ha engedélyezi ezt a 

szolgáltatást, megnyílik egy partnerlista ablak, 
ahol kiválaszthatja a partner nevét.

� Számítógép-kihangosító (BE/KI) aktiválása 
� Nyílt híváselőzmények megnyitása 
� Skype állapot módosítása (Elfoglalt /Elérhető)
� Webkamera indítása (BE/KI)
� Hívásátirányítás (BE/KI) aktiválása
� Chat figyelmeztető (BE/KI) aktiválása

Megjegyzés
Alapértelmezetten a �Számítógép-kihangosító� 
üzemmód a 4 gombbal érhető el.

Gyorsbillentyűk hozzárendelése
A Művelet menü alatt válassza ki a 2...9, 
* és # gombok funkcióját. 
Az Engedélyezve alatt kattintson a megfelelő 
jelölődobozra a hozzárendelni kívánt 
funkciók kijelöléséhez.
Kattintson az OK gombra a módosítások 
alkalmazásához. A rendszer aktiválja a 
hozzárendelést.
Megjegyzés

Az 1. gomb alapértelmezésben a hangpostához 
rendelt, és nem módosítható.

Ötlet
Hozzárendelés érvényesítésekor nyomja meg, és 
tartsa lenyomva a gombot több mint 2 
másodpercig a funkció eléréséhez.

7.5 Termékinformációk
Nyissa meg a �VOIP151 telefon - Beállítások� 
ablakot, és válassza ki az Névjegy fület.

Ez a fül megjeleníti a szoftververziót, a firmware 
verziót és a telefon állapotát.

Amikor a VOIP151 telefonon - Skype nincs 
bejelentkezve jelenik meg, az alábbi szituációk 
egyike áll fenn:
� Skype nincs elindítva
� Skype nincs engedélyezve
� Felhasználó nincs bejelentkezve.

A csatlakozási problémák javításával kapcsolatos 
további információkért lásd: 20. oldal.

1

2

3

18 Telefonbeállítások
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8 Alapértelmezett 
beállítások

* Vista felhasználóknál, az alapértelmezett 
hangeszköz az USB VOIP eszköz

Számítógépes 
alkalmazás 
automatikus indítása

Kijelölt

Skype automatikus 
indítása 

Kijelölt

Nyelv English
Csengetés 
számítógép-
hangszóróval is

KI

Mindig elérhető BE
Hangszóró eszköz Philips VOIP151 

Skype-hoz
Mikrofon eszköz: Philips VOIP151 

Skype-hoz
Hangszóró 
hangereje

Közepes

Alapértelmezett 
csengőhang

1. csengőhang

Alapértelmezett 
hangerő

Alacsony

Billentyűhang 
kikapcsolása

Nincs kijelölve

Gyorsfunkció 1 - Hangposta
4 - Számítógép-
kihangosító - Kijelölt
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9 Gyakran ismétlődő kérdések
lásd: www.philips.com/support

Ez a fejezet a telefonjával kapcsolatban 
leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat 
tartalmazza.

Telepítés:

Tévedésből választottam ki a "Ne 
engedélyezze ennek a programnak a Skype 
használatát" lehetőséget. 
� A Skype programban lépjen az Eszközök > 

Beállítások > Speciális > Más programok Skype-
hoz való hozzáférésnek kezelése, menüelemre és 
válassza a VOIP151.EXE lehetőséget, kattintson 
a MÓDOSÍTÁS elemre, válassza a Engedélyezze 
ennek a programnak a Skype használatát 
beállítást majd kattintson az OK gombra.

Hang

A telefon nem cseng ki.  
� Ellenőrizze, hogy a csengetés hangerejét nem 

kapcsolta-e ki (lásd: 17. oldal).
� Ellenőrizze, hogy Skype állapotát nem állította-

e "Elfoglalt" üzemmódba.

Nem hallok jól!
� Ellenőrizze, hogy a Skype alatt helyesen 

állította-e be a hang elérési útvonalát. 
Hangbeállításainak ellenőrzéséhez nyissa meg a 
"VOIP151 telefon - Beállítások" ablakot és 
válassza ki a Hangbeállítások fület. 

Ajánlott a Philips VOIP151 for Skype választása 2K 
és Windows XP, vagy USB VoIP Device választása 
Windows Vista felhasználók számára .
� Növelje a hangszóró hangerejét .

A hívó egyáltalán nem hallja, amit mondok!
� A mikrofon elnémítható: Hívás közben a 

mikrofon elnémításának megszüntetéséhez 
nyomja meg az m gombot. A  ikon eltűnik.

� Ellenőrizze, hogy hívását nem tartják-e: Hívás 
közben nyomja meg a r gombot a 
beszélgetés folytatásához. A  ikon eltűnik.

Nem hallható a billentyűhang,  
� Kapcsolja be a billentyűhangot a VOIP151-

illesztőprogram segítségével (lásd: 17. oldal).

Skype hangbeállításaimat a rendszer nem 
irányítja át a VOIP151 készülékre.  
� A Skype ablakban kattintson az Eszközök. 

menüelemre Válassza a Beállítások lehetőséget. 
A bal oldalon válassza ki a Hangbeállítások 
lehetőséget.

� Válassza a Philips VOIP151 for Skype 
lehetőséget a Mikrofon, Hangszórók és a 
Csengetés legördülő menüből, majd kattintson 
a MENTÉS gombra.
20 Gyakran ismétlődő kérdések
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Termékjellemzők

Hosszabb ideig tartó híváskor a készülék 
felmelegedik.
� Ez normális jelenség. A készülék hívás közben 

energiát fogyaszt.

Nem létesíthetők vagy nem fogadhatók 
Skype hívások.  
� Ellenőrizze, hogy Skype állapotát nem állította-

e a kijelentkezve lehetőségre,
� Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően 

csatlakozik-e
� Ellenőrizze, hogy a VOIP151-illesztőprogram 

fut-e (lásd: 18. oldal). 

Nem kezdeményezhetők SkypeOut hívások.  
� Írja be a 00 (& országhívó kód) vagy 011 

(&országhívó kód) vagy + (&országhívó kód) 
mielőtt a kívánt számot tárcsázná.

� Ellenőrizze számláját, hogy rendelkezik-e a 
megfelelő összegű egyenleggel. További 
tudnivalókért látogasson el a következő honlapra:
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

A LED lassan villogni kezd a hívás 
befejezésekor.
� Hallgassa vissza új hangüzeneteit 

A csatlakoztatás állapota szürke színben 
jeleníti meg a VOIP151 tálcát.
� A Skype programban lépjen az Eszközök > 

Beállítások > Speciális > Bővített beállítások > 
Más programok Skype-hoz való hozzáférésnek 
kezelése, menüelemre és válassza a 
VOIP151.EXE lehetõséget, kattintson a 
MÓDOSÍTÁS elemre, válassza a Engedélyezze 
ennek a programnak a Skype használatát 
beállítást majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzés
Ha a fenti megoldások továbbra sem nyújtanak 
megoldást problémájára, távolítsa el a telefont a 
számítógépéből, majd indítsa újra a Skype 
programot és a VOIP151 illesztőprogramot. 15 
perc várakozás után próbálja újra. További 
információért lásd:www.philips.com/support.
21Gyakran ismétlődő kérdések
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