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2 Belangrijk

1 Belangrijk
Neem de tijd om deze handleiding door te lezen 
voordat u de telefoon gebruikt. Het bevat 
belangrijke informatie en aanwijzingen voor het 
gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten
De computer levert stroom via de USB-kabel.

1.2 Veiligheidsinformatie
Deze telefoon kan niet gebruikt worden om te 
bellen in noodgevallen wanneer de stroom is 
uitgevallen. Skype biedt geen ondersteuning voor 
het bellen naar alarmnummers. Een andere 
telefoon moet beschikbaar zijn om in 
noodgevallen te kunnen bellen.

Om schade en storingen te voorkomen:
• De telefoon niet blootstellen aan vloeistoffen 

of vocht.
• De telefoon niet openen. Dit kan u blootstellen 

aan elektrische schokken.
• De telefoon niet gebruiken in omgevingen waar 

ontploffingsgevaar bestaat of een gaslek is.
• Er bestaat een kleine kans dat de telefoon 

beschadigd kan worden bij onweer. Het wordt 
aanbevolen de telefoon tijdens onweer los te 
koppelen van de USB-aansluiting.

• Kinderen zouden om veiligheidsoverweging de 
telefoon alleen onder toezicht moeten gebruiken.

• Gebruik van de telefoon met hoog volume kan 
uw gehoor beschadigen.

1.3 Voorwaarden en condities voor gebruik
• Bellen naar alarmnummers is niet mogelijk met 

Skype. Skype is geen vervanging voor een 
gewone telefoon en kan niet gebruikt worden 
om naar hulpdiensten te bellen. Zie Skype 
voorwaarden en condities op 
www.skype.com/eula en www.skype.com/tos. 

• Skype werkt niet tijdens een stroomstoring of 
als de internetaansluiting niet werkt.

1.4 Denk aan het milieu
Neem de plaatselijke voorschiften in acht voor 
het verwijderen van de verpakking en oude 
telefoon en help mee om producten zoveel 
mogelijk te recyclen.

1.5 Installatievereisten
Om uw telefoon te kunnen gebruiken moet uw 
computer aan de volgende vereisten voldoen:
• Computer met Microsoft® Windows® 2000, 

XP of Vista
• 800 MHz processor
• 256 MB RAM
• Vrije USB-poort op uw computer
• Internetaansluiting (bij voorkeur breedband)

1.6 Conformiteit
Hierbij verklaart Philips dat dit product voldoet aan 
de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 
U kunt de Verklaring van Conformiteit vinden op 
www.p4c.philips.com.

1.7 Recycling en verwijdering
Aanwijzingen voor het verwijderen van oude 
producten:
De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and 
Electronic Equipment Directive; 2002/96/EC) is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat producten 
volgens de beste beschikbare recycletechnieken 
worden verwerkt en herwonnen om de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen.
Uw product is ontworpen en geproduceerd met 
hoogwaardige materialen en componenten die 
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Uw oude product niet met het normale huisvuil 
meegeven.
Neem kennis van de plaatselijke regelingen voor 
het inleveren van elektrische en elektronische 
producten die met dit symbool zijn gemarkeerd.



Gebruik een van onderstaande verwijderingsopties:
•  Lever het complete product (inclusief de 

kabels, stekkers en accessoires) in bij de 
aangewezen WEEE inzamelingsplaatsen.

•  Lever uw oude product bij uw leverancier in 
als u een vervangend product koopt. De 
leverancier is verplicht deze volgens de WEEE-
richtlijn te accepteren.

Informatie over verpakking:
Philips heeft de verpakking voorzien van standaard 
symbolen die bedoeld zijn om het recyclen en 
correcte verwijderen van afval te bevorderen.

Een financiële bijdrage is geleverd aan het 
landelijke systeem voor herwinning & 
recycling.
Het gemarkeerde verpakkingsmateriaal kan 
worden gerecycled.

1.8 Garantie
Informatie over de garantie is beschikbaar op 
www.philips.com/support

1.9 Elektrische, Magnetische en 
Elektromagnetische velden (“EMF”)

1. Koninklijke Philips Electronics produceert en 
verkoopt een groot aantal producten voor de 
consumentenmarkt die (zoals alle 
elektronische apparatuur) in het algemeen 
elektromagnetische signalen kunnen 
uitzenden en ontvangen.

2. Het behoort tot de centrale bedrijfsprincipes 
van Philips dat bij onze producten alle 
noodzakelijke veiligheid- en 
gezondheidsmaatregelen worden genomen, 
dat wordt voldaan aan alle geldende 
wetgeving en dat de producten ruimschoots 
binnen de limieten voor EMF blijven die 
gelden op het moment van productie.

3. Philips streeft ernaar producten te 
ontwikkelen, te produceren en te verkopen 
die geen schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid hebben.

4. Philips verklaart dat haar producten, bij gebruik 
op de juiste manier en voor de beoogde 
toepassing, veilig zijn volgens de momenteel 
beschikbare wetenschappelijke kennis.

5. Philips speelt een actieve rol bij de 
ontwikkeling van internationale standaarden 
op het gebied van EMF en veiligheid en is 
daardoor beter in staat om op toekomstige 
ontwikkelingen in de standaardisering te 
anticiperen en deze in een vroeg stadium in 
haar producten te integreren.
3Belangrijk



2 Uw telefooncdfdf
Gefeliciteerd met de aankoop van uw telefoon en welkom bij Philips!

Om optimaal te profiteren van de steun die door Philips wordt geboden kunt u het product 
registreren op: www.philips.com/welcome.

2.1 Inhoud van de verpakking

Opmerking
*Volledige compatibiliteit is alleen gegarandeerd met de Skype-versie op de Installatie-cd. Nieuwe 
functies in opgewaardeerde Skype-versies zijn mogelijk niet beschikbaar op VOIP151.

2.2 Wat u verder nodig hebt

• Een desktop computer of een laptop met vrije USB-poort
• Internetaansluiting (bij voorkeur breedband)

 Handset met snoer 
van 1,2 meter

Installatie-cd*
(bevat tevens Handleiding)

Reistasje Korte handleiding
4 Uw telefooncdfdf
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2.3 Overzicht van uw telefoon
A Oorluidspreker
B LED
Licht op tijdens een gesprek.
De LED knippert continu tijdens de onderstaande 
functies: 
Knippert snel bij een inkomend gesprek.1

Knippert langzaam als de telefoon gedempt is.2

Knippert langzaam als er gesproken berichten 
(voicemail) zijn binnengekomen.2

C Display 
Zie pagina 7 voor een overzicht van de symbolen 
op het display.
D Naar boven-toets
Scroll naar boven voor een item of contact.
Verhoog volume oorluidspreker.
Wis laatst ingevoerde cijfer of leesteken.
Ingedrukt houden om automatisch door de 
contactlijst te scrollen.
E Scroll lager-toets
Scroll naar beneden naar een item of contact.
Verlaag volume oorluidspreker.
Wis laatst ingevoerde cijfer of leesteken.
Ingedrukt houden om automatisch door de 
contactlijst te scrollen.
F Spreektoets 
Bellen en gesprekken beantwoorden.
Voicemail beluisteren.
Openen van oproephistorie (bellijst).
Gesprek vasthouden.
Schakelen tussen gesprekken.
Ingedrukt houden om een conferentiegesprek te 
beginnen.
G Skype-toets 
Focus Skype op computer.
Open de contactlijst.
Ingedrukt houden om een conferentiegesprek te 
beginnen.
H Uit-toets 
Inkomend gesprek beëindigen of weigeren.
Stop voicemail.
Ingedrukt houden om Skype-venster te 
minimaliseren en terug te gaan naar de wachtstand.
I Cijfer 1 en Voicemailberichten-toets 
Cijfer 1 invoeren.
Ingedrukt houden om de lijst met 
voicemailberichten te openen.
J Cijfer 0 en plusteken 
Kort indrukken om 0 in te voeren.
Ingedrukt houden om het plusteken in te voeren.
K Toets voor microfoon uit 
Tijdens een gesprek uitschakelen/inschakelen.
L Microfoon

1. Knippert AAN voor 100 ms en UIT voor 100 ms
2. Knippert AAN voor 500 ms en UIT voor 500 ms
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M USB-stekkervakje
Om de USB-stekker in te bewaren.
N USB-stekker
Aansluiten van de 1,2 meter lange kabel op de 
USB-poort van uw pc.
6 Uw telefooncdfdf



2.4 Handset display

Display Skype-gebruiker en contactstatus:

Online / SkypeMe

Afwezig

Niet beschikbaar / Niet storen

Offline / Onzichtbaar

Specifieke Handsetsymbolen:

Knipperen: Microfoon uitschakelen

Knipperen: Inkomend gesprek
Zonder onderbreking: In gesprek

Gesprek in de wacht 

Conferentiegesprek bezig

Beltoon Uit 

2.5 Wachtscherm
In de wachtstand wordt uw Skype-status en tijd 
op het display van de handset getoond:  
7Uw telefooncdfdf



3 Beginnen

3.1 De software installeren
Opmerking

Zorg ervoor dat de USB-stekker NIET is 
aangesloten voordat met installatie begonnen 
wordt.

Het VOIP151-besturingsprogramma vindt u op 
de bijgeleverde cd.

De USB-kabel van de telefoon loswikkelen.
Leg de installatie-cd in het cdrom-station (of 
dvd-station) van de pc.

Het installatieprogramma start automatisch.
Volg de instructies op het beeldscherm. 
U wordt gevraagd om de USB-stekker op de 
USB-poort van de pc aan te sluiten. Sluit de 
USB-stekker aan wanneer dit gevraagd wordt.

Volg de instructies op het beeldscherm.
Klik op Sluiten als de installatie voltooid is.
Verwijder de installatie-cd van het cdrom-
station (of dvd-station).
Tip

Wanneer om welke reden dan ook de installatie 
niet automatisch start:
• Klik in Windows op Start, en vervolgens op 

Uitvoeren.
• Voer explorer in en selecteer het cdrom-

station (of dvd-station).
• Dubbelklik op SetupWizard.exe.

Opmerking
Het VOIP151-besturingsprogramma zou 
automatische moeten starten wanneer de optie 
VOIP151 driver automatisch starten met 
opstarten Windows bij de installatie werd 
geactiveerd.

Opmerking
Gebruik de Skype-versie op de bijgeleverde 
installatie-cd om er zeker van te zijn dat de 
telefoon goed functioneert. Nieuwe functies in 
opgewaardeerde Skype-versies zijn mogelijk niet 
beschikbaar op VOIP151. Controleer de 
compatibiliteit op www.philips.com/support.

Opmerking
Als u met besturingsysteem Windows 2000 
werkt, moet u de computer opnieuw starten om 
de installatie te voltooien.

Opmerking
Een batterij is niet nodig. Voeding voor de 
telefoon komt van de pc via de USB-kabel.

3.2 Ingebruikneming
Controleer of de telefoon op de USB-poort 
van uw computer is aangesloten.
De VOIP151 wordt mogelijk automatisch 
gestart als dit uw eerste installatie is. Het 
hangt af van de gekozen instelling bij de 
installatie.
Als dit niet het geval is kunt u het VOIP151-
besturingsprogramma starten door twee 
keer op het Skype-icoon op het bureaublad te 
klikken.
Start Skype als het VOIP151-
besturingsprogramma Skype niet opstart. Log 
in op uw Skype-account.
Als u VOIP151 voor de eerste keer in gebruik 
neemt verschijnt de melding Een ander 
programma wil Skype gebruiken. Selecteer 
Dit programma mag Skype gebruiken en klik 
op OK.
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Opmerking
Wanneer u nog geen Skype-account hebt 
aangemaakt, ga dan naar http://www.skype.com.

Tip
Als het VOIP151-besturingsprogramma actief is, 
verschijnt het desbetreffende symbool onderin de 
rechterhoek op het beeldscherm van uw 
computer.

3.3 Verbindingstatus
Wanneer de muiswijzer op het VOIP151-
pictogram in de taakbalk wordt gezet, verschijnt 
de actuele status van uw telefoon. 
Het pictogram in de taakbalk is blauw en de status 
toont VOIP151 telefoon - USB aangesloten  als 
uw telefoon klaar is voor gebruik. 

Anders kunt u het probleem verhelpen, al 
naargelang welke status wordt weergegeven.

 (Blauw) USB is aangesloten, de verbinding 
met Skype is normaal.

 (Grijs) USB aangesloten, maar Skype start 
niet / niet geautoriseerd / gebruiker 
niet ingelogd.

 (Rood) USB is niet aangesloten.

Meer bijzonderheden over het verhelpen van 
verbindingsproblemen vindt u op pagina 20.
9Beginnen



4 Telefoneren

4.1 Een gesprek voeren
Waarschuwing

Skype biedt geen ondersteuning voor het bellen 
naar alarmnummers. Gebruik bij noodgevallen een 
normale telefoon. Zie voor nadere bijzonderheden 
“Bellen naar hulpdiensten” op pagina 11.

4.1.1 Bellen vanuit de contactlijst
Druk op s: Uw Skype-contactlijst wordt op 
de handset en op de pc getoond.
Druk op u/d om de contacpersoon te 
selecteren die u wil bellen.

De naam en huidige Skype-status van de 
contacpersoon wordt op de handset getoond.
Druk op r om de verbinding tot stand te 
brengen.
Opmerking

Als de contacpersoon is geselecteerd, worden de 
eerste 12 leestekens van de naam getoond. Na 3 
seconden scrolled het display automatisch tot het 
32ste leesteken.
Als de naam niet-Latijnse leestekens bevat, wordt 
de Skype-naam van de contacpersoon getoond. 

Opmerking
Wanneer gebruikers op s drukken, wordt de 
lijst met contactpersonen ook op de pc getoond. 

De naam en de huidige Skype-status van de 
contacpersoon wordt getoond.
Opmerking

e ingedrukt houden om Skype te minimaliseren.

4.1.2 SkypeOut-nummer bellen
Gebruik de druktoetsen om het gewenste 
nummer te bellen.

Druk op r om de verbinding tot stand te 
brengen.

OF
Druk op s: Uw Skype-contactlijst wordt op 
de handset en op de pc getoond.
Druk op u/d om de contacpersoon te 
selecteren die u wilt bellen.
Druk op r om de verbinding tot stand te 
brengen.
Opmerking

Om met SkypeOut te kunnen bellen, heeft u een 
Skype-account nodig. Nadere bijzonderheden 
vindt u op:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Wanneer u met SkypeOut belt en het Skype-
tegoed ontoereikend is, verschijnt NO 
SKYPEOUT 10 seconden op het beeldscherm.

Opmerking
Wanneer u SkypeOut belt, moet de internationale 
toegangscode vóór het telefoonnummer worden 
ingevoerd, bijv. 00, 011 of +. 
Bijvoorbeeld:
Naar Noord-Amerika bellen: 
00-1-905-1234567 of 011-1-905-1234567
Internationaal bellen: 
00-852-12345678 of +852-12345678

Tip
Om het plusteken in te voeren houdt u 0 
ingedrukt.
Druk op u/d om de ingevoerde cijfers te wissen.

!
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11Telefoneren

4.1.3 Bellen vanuit Gesprekoverzicht
Kort of lang op r drukken om vanuit de 
wachtstand het gesprekoverzicht op te roepen.
Druk op u/d om het totale 
gesprekoverzicht op te roepen en het 
gewenste contactpersoon te selecteren.
Druk op r om de verbinding tot stand te 
brengen.
Opmerking

Druk kort op e om af te sluiten en terug te 
keren naar de wachtstand.

4.1.4 TIPS voor contactlijst
• Om bijv. contactpersoon “Sam” te zoeken, vier 

keer op 7 drukken. Het eerste 
contactpersoon met de letter S wordt 
geselecteerd.
Om bijv. SkypeOut contact “+1233456789” te 
zoeken, één keer op 0 drukken. Het eerste 
contact dat met + begint wordt geselecteerd.

• u/d ingedrukt houden om automatisch te 
scrollen. Loslaten om het scrollen te stoppen.

4.2 Een gesprek beantwoorden
Als gebeld wordt gaat de telefoon over, de LED 
knippert snel, en het telefoon-icoon knippert. 
Druk op r om het gesprek aan te nemen. De 
tijdsduur van het gesprek wordt getoond.

Opmerking
Wanneer u in Skype de stand Niet storen  
hebt geselecteerd, zal de telefoon niet overgaan. 
De LED op de telefoon blijft knipperen om aan te 
geven dat er een inkomend gesprek is, en het 
telefoon-icoon blijft knipperen.

Tip
U kunt het belsignaal uitschakelen via het 
VOIP151-besturingsprogramma. Zie voor nadere 
bijzonderheden pagina 18.

4.3 Een gesprek beëindigen of weigeren
Druk op e om een gesprek te beëindigen of een 
inkomend gesprek te weigeren.

Opmerking
De tijdsduur van het gesprek wordt 5 seconden 
op het display van de handset getoond. 

4.4 Bellen naar hulpdiensten
Waarschuwing

Skype is geen vervanging voor een gewone 
telefoon en kan niet gebruikt worden om naar 
hulpdiensten te bellen. Gebruik bij noodgevallen 
een normale telefoon.
Als u naar een alarmnummer in uw land belt 
verschijnt de foutmelding “WAARSCHUWING: 
Dit product is geen vervanging voor een normale 
telefoon en kan niet gebruikt worden om naar 
hulpdiensten te bellen” op het scherm van uw pc. 
Gelijktijdig verschijnt de melding Bellen naar 
alarmnummers niet mogelijk 10 seconden op uw 
handset en een geluidstoon is te horen.

1
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5 Functies tijdens een gesprek

5.1 Hoornvolume instellen
U kunt het volume van de stem van de beller 
verhogen of verlagen. U kunt kiezen uit 8 
volumeniveaus.
Druk op u om het volume te verhogen of opd 
om het volume te verlagen.

Tip
Het volume van de microfoon en van de hoorn 
kan ook via het VOIP151-besturingsprogramma 
worden ingesteld. Zie voor nadere 
bijzonderheden pagina 16.

5.2 Microfoon uitschakelen
Tijdens een gesprek kunt u vertrouwelijk met een 
andere persoon praten of overleggen zonder dat 
de beller kan meeluisteren.

Druk op m om de microfoon uit te 
schakelen. 
• De LED knippert langzaam. 
• MUTE verschijnt 10 seconden op het scherm. 

Het  symbool verschijnt en het scherm keert 
na 10 seconden terug naar het vorige menu.

Druk nogmaals op m om de microfoon 
weer in te schakelen en het gesprek voort te 
zetten.
Opmerking

U kunt de beller wel horen als u de microfoon 
hebt uitgeschakeld.

5.3 Gesprek vasthouden
Druk op r om een gesprek in de wacht te 
zetten. 
• ON HOLD verschijnt 10 seconden op het 

scherm. Het  symbool verschijnt en het 
scherm keert na 10 seconden terug naar het 
vorige menu.

Druk nogmaals op r om het gesprek te 
hervatten.
Opmerking

U kunt de beller niet horen spreken wanneer het 
gesprek in de wacht is gezet. 

5.4 Call Waiting (wachtstand)
Wanneer u in gesprek bent en er komt een 
tweede gesprek binnen, dan hoort u een 
geluidstoon in de hoornmicrofoon en de LED op 
de telefoon knippert snel.

5.5 Een tweede gesprek aannemen

5.5.1 Een tweede inkomende gesprek 
beantwoorden

Druk op r om het gesprek te beantwoorden. 
• Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. 

5.5.2 Een tweede telefoonnummer 
kiezenen 

Druk wanneer u al in gesprek bent op s om 
de contactlijst te openen of om een nummer 
direct te bellen. Zie pagina 10 voor nadere 
bijzonderheden over het bellen met SkypeOut. 
Druk op u/d om een contactpersoon te 
selecteren. 
Druk op r om verbinding te maken.
• Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

5.5.3 Schakelen tussen gesprekken.
Na het accepteren van een tweede gesprek kunt 
u op r drukken om tussen het eerste en 
tweede gesprek te schakelen.

5.6 Conferentiegesprek
Deze functie stelt u in staat gelijktijdig met 
meerdere personen een gesprek te voeren. 
Maximaal 10 personen kunnen gelijktijdig aan het 
gesprek deelnemen.
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5.6.1 Conferentiegesprek beginnen
Druk wanneer u al in gesprek bent op s om 
de contactlijst te openen of om een nummer 
direct te bellen. Zie pagina 10 voor nadere 
bijzonderheden over het bellen met SkypeOut. 
Druk op u/d om een contactpersoon voor 
de conferentie te selecteren. 
Druk op r om verbinding te maken.
• Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
Druk als verbinding gemaakt is op r of s 
om het conferentiegesprek te beginnen.
• CONFERENCE blijft 10 seconden op het 

display staan en vervolgens wordt de 
gespreksduur aangegeven. Het  symbool 
verschijnt.

Druk op r om het conferentiegesprek te 
beëindigen. 
• Als het conferentiegesprek door u werd 

opgezet, worden alle gesprekken afgebroken. 
Anders gaat de conferentie door totdat u of 
andere deelnemers het gesprek beëindigen.

Opmerking
Wanneer u een tweede inkomende gesprek 
ontvangt en u wilt een conferentiegesprek 
opzetten, dan op r drukken om het 
conferentiegesprek te beginnen.

5.6.2 Deelnemers toevoegen aan een 
conferentie

Druk wanneer u al een conferentiegesprek 
voert op s om de contactlijst te openen of 
om een nummer direct te bellen. Zie 
pagina 10 voor nadere bijzonderheden over 
het bellen met SkypeOut. 
Druk op u/d om een contactpersoon voor 
de conferentie te selecteren. 
Druk op r om verbinding te maken.
• Het   symbool knippert totdat een nieuwe 

gesprekspartner de uitnodiging accepteert. 
Lang op s drukken om de gesprekspartner 
tot het conferentiegesprek toe te laten.
• Gesprek(ken) die in de wacht gezet zijn, 

worden hervat. CONFERENCE blijft 10 
seconden op het display staan en vervolgens 
wordt de gespreksduur aangegeven.

Druk op r om het conferentiegesprek te 
beëindigen. 
• Als het conferentiegesprek door u werd 

opgezet, worden alle gesprekken afgebroken. 
Anders gaat de conferentie door totdat u of 
andere deelnemers het gesprek beëindigen.

5.6.3 Inkomend gesprek tijdens een 
conferentie 

U kunt de Skype interface gebruiken om een 
inkomend gesprek aan te nemen of te weigeren. 
Wanneer u een inkomend gesprek aanneemt 
tijdens een conferentie, wordt de conferentie 
automatisch in de wacht gezet. Het  symbool 
knippert en de naam van de nieuwe beller wordt 
3 seconden op het scherm getoond.

Opmerking
U kunt de Skype interface gebruiken om te 
schakelen tussen het inkomende gesprek en de 
conferentie, of om het nieuwe gesprek door te 
schakelen naar de conferentie.

5.7 Computer handsfree activeren
Met de functie computer handsfree kan de 
gebruiker de audio-functies van de computer 
gebruiken om de handsfreemodus in te schakelen. 
De “Computer handsfree”-modus staat 
standaard op toets 4. 
4 tijdens het gesprek indrukken en ingedrukt 
houden om handsfree op de computer te 
activeren. 

Opmerking
Zie “Shortcut Configuratie” op pagina 18 om 
handsfree aan een andere toets toe te wijzen. 
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6 Voicemail (Ingesproken 
berichten)

6.1 Voicemail (ingesproken berichten) 
beluisteren

Wanneer er nieuwe voicemail is ingesproken, 
knippert de LED op de telefoon langzaam.

Opmerking
Meer bijzonderheden over het aanmaken van een 
voicemail account vindt u op : 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

1 ingedrukt houden om de lijst met 
voicemail te openen.
• Op uw computer verschijnt:

• Op de handset wordt de naam en het nummer 
van de laatste beller getoond:

•  Als geen voicemail is binnengekomen 
verschijnt NO MESSAGE op het display van 
de handset.

Druk op u/d om de gewenste voicemail te 
selecteren.
Druk op r om naar de voicemail te 
luisteren.
Tip

Kort op e drukken om het afspelen van een 
voicemail te stoppen. Druk nogmaals op e om 
het voicemail-venster te sluiten en terug te keren 
naar de wachtstand.

6.2 Voicemail status op de computer
De onderstaande symbolen geven de status van 
uw voicemails aan.

Geeft aan dat nieuw bericht is binnengekomen.

Oud, reeds beluisterd bericht.

Bericht dat momenteel wordt afgespeeld.   

Druk op e om weergave te stoppen.

1
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7 Instellingen van de telefoon
Met het VOIP151-besturingsprogramma kunt u 
uw telefoon instellen volgens uw individuele 
wensen.

Telefoonconfiguratie starten:
Dubbelklik op het pictogram  in de 
taakbalk onderin de rechterhoek op het 
beeldscherm van uw computer om het 
venster “VOIP151 telefooninstellingen” te 
openen.

OF
Klik met de rechtermuistoets op het 
pictogram  en selecteer een van de 
volgende vier opties:

• Algemene opties
• Audio-instellingen
• Tooninstellingen
• Shortcut configuratie

Het venster “VOIP151 telefooninstellingen” 
wordt geopend.

• Klik op Toepassen om de wijzigingen te 
bevestigen.

• Klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan 
te maken.

• Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en het 
instellingsvenster te sluiten.

Klik met de rechtermuistoets op het 
pictogram  en selecteer Afsluiten. Klik in 
het dialoogvenster dat verschijnt op Ja om 
het afsluiten te bevestigen.
Tip

Om ervoor te zorgen dat het dialoogvenster 
Afsluiten niet meer verschijnt, activeert u de 
optie Deze melding niet weer tonen voordat u op 
Ja klikt.

Opmerking
Wanneer het VOIP151-besturingsprogramma 
wordt gesloten, kan er niet met de telefoon 
worden gebeld en er kunnen ook geen 
gesprekken worden aangenomen.

7.1 Algemene opties
Open het venster “VOIP151 telefooninstellingen” 
en selecteer het tabblad Algemene opties.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

7.1.1 De toepassing automatisch starten
Wanneer deze optie geactiveerd is, start de 
VOIP151-computersoftware automatisch bij het 
opstarten van Windows. 

7.1.2 Skype automatisch starten
Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt 
Skype automatisch gestart als de VOIP151 
telefoon op de computer is aangesloten. 

7.1.3 Taal wijzigen
Selecteer een taal in het rolmenu onder 
Taalkeuze. Om de wijziging te bevestigen en de 
taal te veranderen klikt u op OK.

Opmerking
Om de taal in Skype te wijzigen, opent u de 
Skype-toepassing en selecteert u Extra, Wijzig 
taal. Selecteer vervolgens een taal.

1
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7.1.4 Telefoon via de pc-luidsprekers
Wanneer deze optie wordt geactiveerd, is de 
beltoon van een inkomend Skype-gesprek op de 
pc-luidsprekers te horen.

Opmerking
Deze optie is alleen beschikbaar als Skype is 
aangesloten. 

7.1.5 Automatisch afwezig
Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt 
de “auto away” functie van Skype uitgeschakeld 
en Skype geeft aan dat u “Online” bent.

Opmerking
Deze optie is alleen beschikbaar als zowel de 
telefoon en Skype zijn aangesloten.

7.2 Audio-instellingen
Open het venster “VOIP151 telefooninstellingen” 
en selecteer het tabblad Audio-instellingen.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

7.2.1 Audio-uitvoerapparaat voor Skype 
selecteren

Selecteer een apparaat onder Oortelefoonapparaat 
om naar Skype audio te luisteren. Philips VOIP151 
voor Skype is automatisch als standaard audio-
uitvoerapparaat geselecteerd na installatie van 
VOIP151. (Voor Vista-gebruikers is USB VOIP-

apparaat/Philips VOIP151 voor Skype het 
standaard audio-uitvoerapparaat)

7.2.2 Audio-invoerapparaat voor Skype 
selecteren

Selecteer een apparaat onder Microfoonapparaat 
voor Skype audio-invoer. Philips VOIP151 voor 
Skype is automatisch als standaard audio-
invoerapparaat geselecteerd na installatie van 
VOIP151. (Voor Vista-gebruikers is USB VOIP-
apparaat/Philips VOIP151 voor Skype het 
standaard audio-invoerapparaat)

7.2.3 Hoornvolume instellen
Stel het gewenste hoornvolume in met behulp 
van de volumeregelaar.

7.2.4 Verander standaard audio-
instellingen van Windows

Klik op Geavanceerd... om een ander 
geluidsapparaat te selecteren voor andere 
Windows-toepassingen (bijv. Windows Media 
Player).

7.2.4.1 Voor gebruikers van Windows XP 
en Vista 

Klik op Geavanceerd... om Geluid en 
audioapparaten-eigenschappen te openen. 

1
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Selecteer een audio-uitvoerapparaat onder 
Geluidsweergave. 
Selecteer een audio-invoerapparaat onder 
Geluidsopname.
Zorg ervoor dat de optie Alleen 
voorkeurapparaten gebruiken geactiveerd is 
en klik op OK.

7.2.4.2 Voor Windows 2000-gebruikers
Klik op Geavanceerd... om Geluid en 
multimedia-eigenschappen te openen. 

Selecteer een audio-uitvoerapparaat onder 
Geluidsweergave. 
Selecteer een audio-invoerapparaat onder 
Geluidsopname.
Zorg ervoor dat de optie Alleen 
voorkeurapparaten gebruiken geactiveerd is 
en klik op OK.
Opmerking

Het verdient aanbeveling zowel de apparaat-
opname en -weergave overeenkomstig uw 
geluidskaart op de computer in te richten.

Opmerking
Wanneer de optie Alleen standaardapparaten 
gebruiken (voor gebruikers van Windows XP en 
Vista) of Alleen voorkeurapparaten gebruiken 
(voor gebruikers van Windows 2000), is 
geactiveerd, kunt u het audiopad van uw 
computer scheiden. Geluid van Skype is dan via 

de telefoon te horen en audio van andere 
Windows-toepassingen via het geselecteerde 
apparaat.

7.3 Tooninstellingen
Open het venster “VOIP151 telefooninstellingen” 
en selecteer het tabblad Tooninstellingen.

De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

7.3.1 Belmelodie wijzigen 
Selecteer een melodie onder Standaard melodie 
en klik op OK om de wijziging te bevestigen. 

Opmerking
Wanneer uw telefoon op de computer is 
aangesloten kunt u op Luisteren klikken om de 
melodie te beluisteren. 

7.3.2 Belvolume wijzigen 
Selecteer het volume onder Standaard volume en 
klik op OK om de wijziging te bevestigen. Als de 
regelaar op Uit is gezet, is het belsignaal 
uitgeschakeld.

7.3.3 Instellingen van toetstoon 
Activeer de optie Toetstoon uitschakelen onder 
Instellingen toetstoon om de toetstoon op UIT te 
zetten. Verwijder het vinkje om de toetstoon te 
activeren.
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7.4 Shortcut Configuratie
Open het venster “VOIP151 
telefooninstellingen”. Selecteer het tabblad 
Shortcut configuratie.

U kunt uw telefoontoetsen 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, * en # als shortcuts 
instellen voor de onderstaande functies:
• Snel een nummer bellen. Wanneer u deze 

functie activeert, wordt een venster met de 
contactlijst geopend en kunt u een 
contactpersoon selecteren.

• Activeer Computer handsfree (AAN/UIT) 
• Open gesprekhistorie (bellijst) 
• Wijzig Skype-status (Niet storen/Online)
• Start webcam (AAN/UIT)
• Activeer Gesprek doorschakelen (AAN/UIT)
• Activeer Chat-alarm (AAN/UIT)

Opmerking
De “Computer handsfree”-modus staat 
standaard op toets 4.

Shortcuts toewijzen
Onder Actie een shortcut-functie selecteren 
voor telefoontoetsen 2...9, * en #. 
Klik onder Geactiveerd op het 
corresponderende vakje om een vinkje in te 
voegen voor elke functie die u wilt toewijzen.
Klik op OK om de instellingen te bevestigen. 
De ingestelde shortcut wordt geactiveerd.

Opmerking
Toets 1 is standaard toegewezen aan het 
openen van voicemail en kan niet veranderd 
worden.

Tip
Als een shortcut is bevestigd, houdt u de toets 
minstens 2 seconden ingedrukt om de functie te 
gebruiken.

7.5 Productinformatie
Open het venster “VOIP151 telefooninstellingen” 
en selecteer het tabblad Info.

Dit tabblad bevat informatie over de 
softwareversie, hardwareversie, en de 
verbindingstatus van uw telefoon.

Als de VOIP151 telefoon - Skype niet aangemeld 
toont, kan dit de volgende oorzaken hebben:
•  Skype is niet gestart
•  Skype niet geautoriseerd
•  Gebruiker niet ingelogd.

Meer bijzonderheden over het verhelpen van 
verbindingsproblemen vindt u op page 20.

1
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8 Standaard instellingen

* Voor Vista-gebruikers is USB VOIP-apparaat/
Philips VOIP151 voor Skype het standaard 
audioweergave-apparaat

Computertoepassing 
automatische starten

Geactiveerd

Skype automatisch 
starten 

Geactiveerd

Taal Engels
Telefoon via de pc-
luidsprekers

UIT

Altijd Online AAN
Hoornluidspreker Philips VOIP151 voor 

Skype*
Microfoon Philips VOIP151 voor 

Skype*
Hoornvolume Midden
Standaard melodie Melodie 1
Standaard volume Laag
Toetstoon 
uitschakelen

Niet geactiveerd

Shortcuts 1 - Voicemail
4 - Computer 
handsfree - 
Geactiveerd
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9 FAQ – Veelgestelde vragen
zie www.philips.com/support

In dit hoofdstuk vindt u veelgestelde vragen en 
antwoorden over uw telefoon.

In gebruik nemen

“Dit programma mag Skype niet 
gebruiken” per ongeluk geselecteerd. 
• Ga in Skype naar Extra > Instellingen > 

Geavanceerd > Geavanceerde instellingen > 
Beheer toegang van andere programma’s naar 
Skype, selecteer VOIP151.EXE, klik op 
WIJZIGEN, selecteer Dit programma mag 
Skype gebruiken, en klik vervolgens op OK.

Geluid

De beltoon van de telefoon werkt niet. 
• Controleer of het belvolume op uit gezet is (zie 

pagina 17).
• Controleer of de Skype status op Niet Storen 

is gezet.

Het geluid is slecht!
• Controleer of het audiopad in Skype correct is 

ingesteld. Open het venster “VOIP151 
telefooninstellingen” en selecteer het tabblad 
Audio-instellingen en controleer de audio-
instellingen. 

Het wordt aanbevolen om Philips VOIP151 voor 
Skype te gebruiken voor 2K en Windows XP, of 
USB VOIP-apparaat/Philips VOIP151 voor Skype 
voor Windows Vista.
• Verhoog het volume van de hoornluidspreker.

De beller kan mij niet horen!
• De microfoon is mogelijk uitgeschakeld: Druk 

tijdens een gesprek op m om de microfoon in 
te schakelen. Het  symbool verdwijnt. 

• Controleer dat het gesprek niet in de wacht 
staat: Druk tijdens een gesprek op r om het 
gesprek te hervatten. Het  symbool 
verdwijnt. 

De toetstoon is niet te horen.  
• Activeer de toetstoon via het VOIP151-

besturingsprogramma (zie pagina 17).

Mijn audio-instelling in Skype wordt niet 
naar de VOIP151 gestuurd.  
• Klik in het Skype-venster op Extra. Selecteer 

Instellingen. Selecteer Audio-instellingen aan 
de linkerkant.

• Selecteer Philips VOIP151 voor Skype in 
Microfoon, Luidsprekers en Gaat over 
rolmenuvakje, en klik vervolgens op 
OPSLAAN.



Werking van het toestel

De handset wordt warm bij langdurig 
gebruik!
• Dit is normaal voor het toestel. De handset 

gebruikt tijdens een gesprek energie.

Bellen met Skype is niet mogelijk.  
• Controleer of Skype niet op Offline is 

ingesteld.
• Controleer of de USB-kabel correct is 

aangesloten.
• Controleer of het VOIP151-

besturingsprogramma geactiveerd is (zie 
pagina 18). 

Bellen met SkypeOut is niet mogelijk.  
• Voer 00 (& landcode) of 011 (& landcode) of

 + (& landcode) in vr het telefoonnummer dat 
u wilt bellen.

• Controleer uw account om na te gaan of u 
voldoende krediet hebt. Nadere 
bijzonderheden vindt u op:
www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

LED blijft knipperen als de telefoon niet 
gebruikt wordt.
• Beluister nieuwe ingesproken berichten 

(voicemail). 

De verbindingstatus toont een 
grijsgekleurd VOIP151 symbool in de 
taakbalk.
• Ga in Skype naar Extra > Instellingen > 

Geavanceerd > Geavanceerde instellingen > 
Beheer toegang van andere programma’s naar 
Skype, selecteer VOIP151.EXE, klik op 
WIJZIGEN, selecteer Dit programma mag Skype 
gebruiken, en klik vervolgens op OK.

Opmerking
De telefoon loskoppelen van de pc en Skype en 
het VOIP151-besturingsprogramma opnieuw 
starten als bovenstaande handeling het probleem 
niet verhelpt. Wacht 15 minuten en probeer het 
opnieuw. Zie www.philips.com/support voor 
nadere informatie.
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