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2 Viktig

1 Viktig
Ta deg tid til å lese gjennom denne 
brukerhåndboken før du bruker telefonen din. 
Den inneholder viktig informasjon og merknader 
til telefonen din.

1.1 Strømkrav
Datamaskinen vil levere strøm gjennom USB-
kabelen.

1.2 Sikkerhetsinformasjon
Denne telefonen er ikke laget for nødanrop når 
strømmen er borte. Skype støtter ikke nødanrop. 
Du bør finne andre løsninger for tilgang til 
nødtjenester.

For å unngå skade eller feilfunksjoner:
• Ikke la telefonen komme i kontakt med væsker 

eller fuktighet.
• Ikke åpne telefonen. Det kan utsette deg for 

høy spenning.
• Ikke bruk telefonen i et eksplosjonsfarlig 

område slik som der det er en gasslekkasje.
• Det er en liten sjanse for at telefonen kan bli 

skadet av et tordenvær. Det anbefales at 
brukere tar telefonen ut av USB-kontakten 
under tordenvær.

• Barn må holdes under oppsyn for å sikre at 
telefonen brukes på en sikker måte.

• Bruk av telefonen med høyt volum kan 
forårsake hørselskade.

1.3 Bruksvilkår og -betingelser
• Ingen nødanrop på Skype. Skype er ikke en 

erstatning for din vanlige telefon og kan ikke 
brukes for nødanrop. Se Skypes vilkår og 
betingelser på www.skype.com/eula og 
www.skype.com/tos. 

• Tjenesten vil ikke virke hvis strømmen går eller 
bredbåndet svikter.

1.4 Miljømessige hensyn
Husk å følge lokale forskrifter angående 
fjerningen av innpakkingsmaterialet og den gamle 
telefonen. Gjør det du kan for at de blir gjenbrukt 
der det er mulig.

1.5 Installasjonskrav
For å bruke telefonen, bør datamaskinen din 
oppfylle følgende krav:
• Datamaskin som kjører Microsoft® Windows® 

2000, XP eller Vista
• 800 MHz prosessor
• 256 MB RAM
• Ledig USB-spor på datamaskinen
• Internettilkobling (bredbånd anbefales)

1.6 Konformitet
Vi (Philips) erklærer at produktet er i samsvar med 
de vesentlige kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. 
Du kan finne samsvarserklæringen på 
www.p4c.philips.com.

1.7 Resirkulering og avhending
Avhendingsinstrukser for gamle produkter:
WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic 
Equipment ; 2002/96/EC) er iverksatt for å sikre 
at produkter blir resirkulert ved hjelp av den 
beste tilgjengelige behandling, gjenvinnings- og 
resiruleringsteknikker for å beskytte menneskets 
helse og miljø.
Ditt produkt er laget av materialer og 
komponenter av høy kvalitet som kan 
resirkuleres og brukes om igjen.
Ikke kast gamle produkter i husholdningsavfall.
Gjør deg selv kjent med det egne, lokale 
innsamlingssystemet for elektriske og 
elektroniske produkter som er merket med dette 
symbolet.



Viktig

Bruk en av følgende opsjoner for avhending:
•  Kast hele produktet (inkl. kabler, plugger og 

tilbehør) på steder som er merket som WEEE 
innsamlingspunkt.

•  Hvis du kjøper et erstatningsprodukt, levér 
hele det gamle produktet tilbake til din 
forhandler. Han bør akseptere det slik han skal 
i følge WEEE-direktivet.

Emballasjeinformasjon:
Philips har merket emballasjen med standard- 
symboler, laget for å hjelpe resirkuleringen og 
korrekt avhending av ditt avfall.

Det er gitt et finansielt bidrag til det 
tilknyttete nasjonale gjenvinnings- og 
resirkuleringssystemet.
Merket emballasjematerial kan resirkuleres.

1.8 Garanti
Garantiinformasjonen er tilgjengelig på 
www.philips.com/support

1.9 Elektriske, magnetiske og 
elektromagnetiske felt (“EMF”)

1. Philips Royal Electronics produserer og selger 
mange konsumentrelaterte produkter som 
vanligvis, i likhet med alle elektroniske 
apparater, har evnen til å sende ut og motta 
elektromagnetiske signaler.

2. Et av Philips ledende forretningsprinsipper er 
å ta alle nødvendig hensyn til helsemessige og 
sikkerhetsmessige forsiktighetstiltak slik at 
man er i samsvar med alle gjeldende lovlige 
bestemmelser og at man overholder EMF-
standarder som var gjeldende da produktet 
ble produsert.

3. Philips forplikter seg til å utvikle, produsere 
og markedsføre produkter som ikke er 
helsefarlige.

4. Philips bekrefter at hvis produktene brukes 
riktig for det bruk de er tiltenkt, er bruken 
sikker iht. vitenskapelige bevis som er 
tilgjengelige per idag.

5. Philips tar aktivt del i å utvikle internasjonale 
EMF- og sikkerhetsstandarder slik at Philips 
er istand til å forutse fremtidig utvikling innen 
standardisering og kan tidlig ta disse inn i sine 
produkter.
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2 Telefonen din
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips!

For å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, registrer produktet ditt på 
www.philips.com/welcome.

2.1 Hva er i boksen

Merk
*Bare Skype-versjonen som er trykket på installasjons-CD-en er garantert å være helt kompatibel. 
Nye funksjoner i oppgraderte Skype-versjoner kan være utilgjengelige på VOIP151.

2.2 Dette trenger du også

• en vanlig eller bærbar datamaskin med ledig USB-port
• Internettilkobling (bredbånd anbefales)

 Håndsett med 
1,2m kabel

Installasjons-CD*
(inneholder også Bruksanvisningen)

Futteral Veiledning for hurtigstart
4 Telefonen din



5Telefonen din

2.3 Oversikt over telefonen din
A Øretelefon
B Lysdiode
Lyser under en samtale.
Lysdioden blinker sammenhengende under 
følgende hendelser: 
Blinker raskt ved innkommende anrop.1

Blinker sakte når øretelefonen er dempet.2

Blinker sakte når talemelding(er) venter.2

C Display 
Se side 7 for en oversikt over display-ikoner.
D Rull oppover tast
Rull opp til et punkt eller en kontakt.
Sett opp volumet i øretelefonen.
Slette siste nummer eller tegn som ble lagt inn.
Trykk og hold for å gå gjennom kontaktlisten 
automatisk.
E Rull nedover tast
Rull ned til et punkt eller en kontakt.
Senk volumet i øretelefonen.
Slette siste nummer eller tegn som ble lagt inn.
Trykk og hold for å gå gjennom kontaktlisten 
automatisk.
F Snakketasten 
Gjøre og besvare anrop.
Spill av talepost.
Tilgang til anropshistorie.
Parkere en samtale.
Skifte mellom samtaler.
Trykk og hold for å starte en konferanse.
G Skype-tast 
Fokuser Skype på datamaskinen.
Åpne kontaktlisten.
Trykk og hold for å starte en konferanse.
H Av-tast 
Avslutt en samtale eller avvis et innkommende 
anrop.
Stans talepost.
Trykk og hold for å minimalisere Skype-vinduet 
og gå tilbake til ventemodus.
I Siffer 1 og talepost listetast 
Trykk 1.
Trykk og hold for å åpne talemeldingslisten.
I Siffer 0 og + tasten 
Trykk kort for å legge inn 0.
Trykk og hold for å legge inn +.
K Mute Key 
"Demping på" / "demping av" av et anrop.
L Mikrofon

1. Blinker PÅ i 100ms og AV i 100 ms
2. Blinker PÅ i 500ms og AV i 500 ms
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M USB tilkoblingsspor
Brukes til å holde USB-kontakten.
N USB-kontakt
Koble den 1,2 m lange kabelen til USB-kontakten 
på datamaskinen.
6 Telefonen din



2.4 Håndsett-display

Skype bruker- og kontaktstatusdisplay:

Pålogget / SkypeMe

Borte

Ikke tilgjengelig / Opptatt

Frakoblet / Vis som Usynlig

Spesifikke håndsettikoner:

Blinker: Demping på

Blinker: Innkommende anrop
Fast: Pågående samtale

Anrop venter

Pågående konferansesamtale

Ringetone av

2.5 Venteskjerm
I ventemodus blir din Skype-status og tiden vist på 
håndsettskjermen:  
7Telefonen din



8 Sett igang

3 Sett igang

3.1 Installer programmet
Merk

Pass på at USB-kontakten IKKE er plugget i før 
installasjonen starter.

VOIP151 driveren ligger på den vedlagte CD-en.
Rull ut USB-kabelen fra telefonen din.
Sett inn installasjons-CD-en i datamaskinens 
CD- (eller DVD-) stasjon.

Installasjonsprogrammet vil begynne 
automatisk.
Følg instruksene på skjermen. 
Du vil bli bedt om å koble USB-pluggen 
direkte til datamaskinens USB-inngang. Koble 
til USB-kontakten med en gang du får beskjed.

Fortsett og følg instruksene på skjermen.
Klikk på Avslutt når det er ferdig.
Ta installasjons-CD-en ut av datamaskinens 
CD- (eller DVD-) stasjon.
Tips

Hvis installasjonen av en eller annen grunn ikke 
starter automatisk:
• I Windows, klikk Start, og deretter Kjør.
• Skriv explorer og gå til CD- (eller DVD-) 

stasjonen.
• Dobbelklikk på SetupWizard.exe.

Merk
VOIP151 driveren burde starte automatisk hvis 
ruten Autorun VOIP151 driver ved Windows 
oppstart blir haket av under installasjonen.

Merk
Bruk Skype-versjonen som finnes på 
installasjons-CD-en for å få telefonen til å virke 
skikkelig. Nye funksjoner fra oppgraderte Skype-
versjoner kan være utilgjengelige på VOIP151. Sjekk 
kompatibiliteten på www.philips.com/support.

Merk
Hvis operativsystemet ditt er Windows 2000, må 
du ta en omstart av datamaskinen for å fullføre 
installasjonen.

Merk
Det trengs ingen batterier. Telefonen får strøm 
fra datamaskinen gjennom USB-kabelen.

3.2 Første gangs oppsett
Pass på at telefonen er koblet direkte til en 
USB-inngang på datamaskinen din.
Hvis dette er din første installasjon, kan 
VOIP151 bli startet automatisk. Det avhenger 
av hva du valgte under installasjonen.
Ellers, hvis driveren ikke kjører, start 
VOIP151 driveren med å dobbeltklikke 
snarvei-ikonet som ble opprettet på 
arbeidsflaten din.
Start Skype hvis VOIP151 driveren ikke 
startet Skype for deg. Logg inn med din 
Skype-konto.
Hvis dette er første gang du kjører VOIP151, 
vil du se meldingen Et annet program prøver 
å bruke Skype. Velg Tillat programmet å 
bruke Skype og klikk OK.
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Merk
Hvis du ikke har en Skype-konto, kan du finne 
mer om hvordan du oppretter en på 
http://www.skype.com.

Tips
Når VOIP151 driveren kjører, kommer et 
statuslinjeikon opp i nedre høyre hjørne av 
datamaskinskjermen din.

3.3 Tilkoblingsstatus
Når musemarkøren er plassert over VOIP151 
statuslinjeikonet, vil nåværende status på 
telefonen bli vist. 
Når telefonen er klar for bruk, er ikonet  blått 
og statusen som viser vil være VOIP151 Telefon - 
USB-tilkoblet. 

Ellers kan du korrigere problemet i henhold til 
den statusen som vises:

 (Blå) USB plugget inn, tilkobling til Skype er 
normal.

 (Grå) USB koblet på, men Skype startet 
ikke / ikke autorisert / bruker ikke 
pålogget.

 (Red) USB er ikke plugget i.

For mer informasjon om hvordan du fikser et 
tilkoblingsproblem, se side 20.
9Sett igang



4 Anrop

4.1 Gjør et anrop
Advarsel

Skype støtter ikke nødanrop. Bruk den vanlige 
telefonen i tilfelle nødsfall. For mer informasjon, 
se “Styring av nødanrop” på side 11.

4.1.1 Anrop fra kontaktlisten
Trykk s: Din Skype kontaktliste vises på 
håndsettet og på datamaskinen.
Trykk u/d for å velge kontakten som du ønsker 
å anrope.

På håndsettet vises navnet og nåværende Skype-
status på kontakten.
Trykk r for å gjøre anropet.
Merk

Når kontakten velges, blir de første 12 tegnene i 
navnet vist. Etter 3 sekunder skroller skjermen 
automatisk ned frem til 32. tegn.
Hvis navnet inneholder ikke-latinske tegn, vil 
Skype-navnet på kontakten vises i stedet. 

Merk
Når sluttbrukeren trykker s, vises også 
kontaktlisten på datamaskinen.

Navnet og nåværende Skype-status på kontakten 
vises.

Merk
Trykk og hold e for å minimere Skype.

4.1.2 Ring SkypeOut nummer
Bruk tastaturet til å slå nummeret som du vil 
ringe.

Trykk r for å gjøre anropet.
ELLER

Trykk s: Din Skype kontaktliste vises på 
håndsettet og på datamaskinen.
Trykk u/d for å velge kontakten som du 
ønsker å anrope.
Trykk r for å gjøre anropet.
Merk

Hvis du ønsker å ringe med SkypeOut, må du 
kjøpe Skype-kreditt. For flere detaljer, se:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Hvis det gjøres et SkypeOut anrop og det ikke er 
nok Skype-kreditt, blir teksten NO SKYPEOUT 
vist på skjermen i 10 sekunder.

Merk
For å gjøre et SkypeOut anrop, må du slå 
utenlandsprefiks før du slår telefonnummeret du 
skal nå, dvs. 00 eller +.
For eksempel:
Når du ringer Nord-Amerika: 
00-1-905-1234567 eller 011-1-905-1234567
Når du ringer internasjonalt: 
00-852-12345678 eller +852-12345678

Tips
For å taste +, trykk og hold 0.
Trykk på u/d for å slette inntastet nummere.

!
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11Anrop

4.1.3 Anrop fra anropshistorielisten
Kort eller langt trykk på r for å gå inn i 
anropshistorien på venteskjermen.
Trykk u/d for å se hele listen med 
anropshistorie og velge kontakten som du 
ønsker å anrope.
Trykk r for å gjøre anropet.
Merk

Trykk kort på e for å avslutte og gå tilbake til 
ventemodus.

4.1.4 TIPS for kontaktliste
• For å søke etter en kontakt, f.eks. “Sam”, trykk 

7 fire ganger. Den første kontakten som 
starter med bokstaven S blir valgt.
For å søke etter en Skype-kontakt, f.eks. 
“+1233456789”, trykk 0 en gang. Den 
første kontakten som starter med + blir valgt.

• Trykk og hold u/d for å starte autoskroll. 
Slipp og skrollingen stanser.

4.2 Svare på et anrop
Når et anrop kommer inn, ringer telefonen, 
lysdioden vil blinke raskt og telefonikonet vil 
blinke. 
For å besvare anropet, trykk r. Anropets 
varighet blir vist.

Merk
Når du har “Opptatt”  status i Skype, vil 
telefonen ikke ringe. Lysdioden på telefonen vil 
fortsatt blinke for å varsle deg om det 
innkommende anropet og telefonikonet vil blinke.

Tips
Du kan slå av ringetonen gjennom VOIP151 
driveren. For mer informasjon, se side 17.

4.3 Avslutte eller avvise et anrop
For å avslutte en samtale eller avvise et 
innkommende anrop, trykk e.

Merk
Samtalens varighet vises på håndsettskjermen i 5 
sekunder. 

4.4 Styring av nødanrop
Advarsel

Skype er ikke en erstatning for din vanlige telefon 
og kan ikke brukes for nødanrop. Bruk den 
vanlige telefonen i tilfelle nødsfall.
Hvis nummeret du slår er et nødanrop i ditt land, 
kommer det opp en feilmelding i et vindu 
“ADVARSEL : Dette produktet erstatter ikke din 
fasttelefon og kan ikke brukes for å ringe nødhjelp” 
som blir vist på datamaskinen din. 
Samtidig blir meldingen Ingen nødsamtaler vist på 
håndsettet i 10 sekunder og en feiltone blir gitt.

1
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5 Funksjoner under en 
samtale

5.1 Juster volum for øretelefon
Du kan øke eller dempe volumet på ringerens 
stemme under en samtale. Det er 8 volumnivåer 
å velge mellom.
Trykk u for å øke volumet eller d for å redusere 
volumet.

Tips
Mikrofonvolumet og volum for øretelefon kan 
også justeres gjennom VOIP151 driveren. For 
mer informasjon, se side 16

5.2 Mikrofonutkopling
Under en samtale, vil du kanskje snakke privat 
med noen uten at motparten hører din samtale.

Trykk på m for å kople ut mikrofonen. 
• Lysdioden vil blinke sakte. 
• MUTE blir vist på skjerm i 10 sekunder. Ikonet 

 vises og skjermen går tilbake til forrige 
meny etter 10 sekund.

Press m igjen for å gjenopprette 
kommunikasjon.
Merk

Du kan fremdeles høre motparten snakke når du 
har kople ut mikrofonen.

5.3 Parkere en samtale
Trykk r for å sette anropet ditt på venting. 
• ON HOLD blir vist på skjerm i 10 sekunder. 

Ikonet  vises og skjermen går tilbake til 
forrige meny etter 10 sekund.

Trykk r for å fortsette samtalen.
Merk

Du kan ikke høre motparten snakke når samtalen 
settes på venting. 

5.4 Anrop venter
Når du er på linjen og det kommer et anrop 
nummer to, hører du en ventetone i øretelefonen 
og lysdioden på telefonen vil blinke raskt.

5.5 Styre anrop nummer to

5.5.1 Svare anrop nummer to
Trykk r for å svare på anropet. 

• Den opprinnelige samtalen settes på venting. 

5.5.2 Utføre en annen utgående anrop
Hvis du allerede er i en samtale, trykk s for 
å åpne kontaktlisten eller slå nummeret 
direkte. For mer informasjon om å gjøre et 
SkypeOut anrop, se side 10.
Trykk u/d for å velge en kontakt. 
Trykk r for å gjøre anropet.
• Den opprinnelige samtalen settes på venting.

5.5.3 Skifte mellom samtaler
Etter at du har akseptert anrop nummer to, kan 
du trykke r for å skifte mellom første og andre 
samtale.

5.6 Konferanseoppringing
Denne funksjonen lar deg etablere kommunikasjon 
med mer enn 1 person samtidig. Opp til 10 
personer kan være tilkoblet i den samme 
konferansen.

5.6.1 Starte en konferansesamtale
Hvis du allerede er i en samtale, trykk s for 
å åpne kontaktlisten eller slå nummeret 
direkte. For mer informasjon om å gjøre et 
SkypeOut anrop, se side 10.
Trykk u/d for å velge en kontakt for 
konferansesamtalen. 
Trykk r for å gjøre anropet.
• Den opprinnelige samtalen settes på venting.
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Med en gang samtalen er opprettet, trykk og 
hold r eller s for å starte konferanse-
samtalen.
• CONFERENCE vises på skjermen i 10 

sekunder og deretter kommer anropets 
varighet opp. Ikonene  vil bli vist.

For å avslutte konferansen, trykk e. 
• Hvis du er den som opprettet konferansen, blir 

alle samtalene koblet ned. Ellers vil 
konferansen fortsette etter at du eller andre 
deltakere avslutter samtalene.

Merk
Når du mottar et innkommende anrop nummer 
to og vil etablere en konferanse, trykk og hold 
r for å starte konferansen.

5.6.2 Legge deltakere til en konferanse
Hvis du allerede er i en konferanse, trykk s 
for å åpne kontaktlisten eller slå nummeret 
direkte. For mer informasjon om å gjøre et 
SkypeOut anrop, se side 10.
Trykk u/d for å velge en kontakt for 
konferansesamtalen. 
Trykk r for å gjøre anropet.
• Ikonet  kommer til å blinke inntil den nye 

deltakeren aksepterer invitasjonen.
Langt-trykk på s for å la deltakeren være 
med på konferansen.
• Anrop som står på vent vil bli gjenopptatt. 

CONFERENCE vises på skjermen i 10 
sekunder og deretter kommer anropets 
varighet opp.

For å avslutte konferansen, trykk e. 
• Hvis du er den som opprettet konferansen, blir 

alle samtalene koblet ned. Ellers vil 
konferansen fortsette etter at du eller andre 
deltakere avslutter samtalene.

5.6.3 Innkommende anrop under en 
konferanse. 

Du kan velge å koble til eller avvise et 
innkommende anrop gjennom Skype-grensesnittet. 
Når du aksepterer et innkommende anrop under 
en konferanse, settes konferansen automatisk på 
venting. Ikonet  blinker og navnet på den nye 

som ringer vises på skjermen i 3 sekunder.
Merk

Du kan bruke Skype-grensesnittet for å bytte 
mellom den innkommende samtalen og 
konferansen, eller koble den nye samtalen til 
konferansen.

5.7 Aktiver datamaskinens håndfri
Datamaskinens håndfrifunksjon lar sluttbrukeren 
benytte datamaskinens audiofunksjoner for å 
aktivere en håndfri modus. Som standard, er 
“datamaskin håndfri” modus satt til tast 4. 
For å aktivere håndfri på datamaskinen, trykk og 
hold 4 på håndsettet mens du er i samtale. 

Merk
For å endre standardtasten for håndfri, se 
“Konfigurasjon av snarveier” på side 18.  
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14 Talepost

6 Talepost

6.1 Hør på taleposten
Når det finnes talepost som venter på å bli hentet, 
blinker lysdioden på telefonen sakte.

Merk
For detaljer om hvordan man får en 
talemeldingskonto, besøk: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Trykk og hold på 1 for å åpne 
talemeldingslisten.
• På datamaskinen vil du se:

• På håndsettet kommer siste anropers navn 
eller nummer fram:

• Hvis det ikke er talepost, vises meldingen NO 
MESSAGE på håndsettskjermen.

Trykk u/d for å velge taleposten som du 
ønsker å høre på.
Trykk r for å høre på anropet.
Tips

Trykk kort på e for å avbryte en talepost under 
avspillingen. Trykk e på nytt for å lukke 
talepostvinduet og gå tilbake til ventemodus.

6.2 Talepoststatus på datamaskinen
Følgende ikoner viser statusen på din talepost.

 Indikerer en ny talepost.

 Indikerer en gammel talepost.

 Indikerer at taleposten er under avspilling.    

      Trykk på e for å stoppe avspilling.
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7 Telefoninnstillinger
Driveren for VOIP151 lar deg skreddersy 
telefonen til de innstillingene som passer deg best.

For å begynne med å konfigurere telefonen din:
Dobbelklikk ikonet   i nederste høyre 
hjørne av datamaskinskjermen for å åpne 
vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger”.

ELLER
Høyreklikk ikonet  og velg en av de fire 
valgmulighetene:

• Generelle valg
• Lydinnstillinger
• Toneinnstillinger
• Konfigurasjon av snarveier

Vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger” vil 
åpnes.

• Klikk på Bruk for å aktivere endringene.
• Klikk på Avbryt for å slette alle endringen som 

er gjort.
• Klikk på OK for å aktivere endringene og lukke 

vinduet.
Høyreklikk ikonet  og velg Avslutt. I 
vinduet med avslutt-påminnelsen, trykk Ja for 
å bekrefte utgangen.
Tips

For å komme forbi vinduet med avslutt-
påminnelsen, kryss av i boksen Ikke vis denne 
beskjeden igjen før du klikker på Ja.

Merk
Hvis VOIP151 driveren er lukket, kan ikke anrop 
gjøres eller mottas gjennom telefonen.

7.1 Generelle valg
Åpne vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger” og 
velg fanen Generelle valg.

De følgende innstillingene er tilgjengelig:

7.1.1 AutoStart anvendelsen
Når boksen er haket av, vil VOIP151 
datamaskinprogram kjøre automatisk når du 
starter Windows. 

7.1.2 AutoStart Skype
Når boksen er haket av, vil Skype programmet 
automatisk kjøre når VOIP151 er plugget inn i 
starter Windows. 

7.1.3 Språkvalg
Velg et språk fra en rullemeny under Språkvalg. 
For å bruke endringen og for å endre språket, 
klikk OK.

Merk
For å endre språket i Skype, åpne 
Skypeprogrammet og gå til Verktøy, velg Velg 
språk og velg så et språk.

1
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7.1.4 Ring datamaskinhøyttaleren
Når boksen er krysset av, gjør den det mulig for 
datamaskinens høyttaler å ringe når det er en 
innkommende Skype-samtale.

Merk
Denne muligheten er kun tilgjengelig mens Skype 
er koblet til. 

7.1.5 Auto-borte
Når boksen er krysset av, deaktiverer den Skypes  
“auto borte” funksjon og din Skype-status vises 
bestandig som “Pålogget”.

Merk
Denne muligheten er kun tilgjengelig mens både 
telefon og Skype er koblet til.

7.2 Lydinnstillinger
Åpne vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger” og 
velg fanen Lydinnstillinger.

De følgende innstillingene er tilgjengelige:

7.2.1 Sett lyd ut-enhet for Skype
Velg en enhet under Høretelefonenhet for å lytte 
til Skypes audio. Philips VOIP151 for Skype settes 
automatisk som standard lydavspillingsenhet 
etter VOIP151 installasjonen. (For Vista brukere, 
standard audio ut-enhet er USB VOIP Enhet/
Philips VOIP151 for Skype)

7.2.2 Sett lyd inn-enhet for Skype
Velg en enhet under Mikrofonenhet for å lytte til 
Skypes audio. Philips VOIP151 for Skype settes 
automatisk som standard lydinnspillingsenhet 
etter VOIP151 installasjonen. (For Vista brukere, 
standard audio inn-enhet er USB VOIP Enhet/
Philips VOIP151 for Skype) 

7.2.3 Telefonvolumjustering
Juster øretelefonens volumknast for å endre 
øretelefonens volum.

7.2.4 Endre Window’s standard 
audioinnstillinger

Klikk Avansert... for å velge en annen audioenhet  
for andre vindusapplikasjoner (for eksempel, 
Windows Media Player).

7.2.4.1 For Windows XP og Vista brukere
Klikk Avansert... for å åpne vinduet 
Egenskaper for Lyder og lydenheter. 

Velg en audio ut-enhet under Lydavspillinger. 
Velg en audio inn-enhet under Lydinnspilling.
Pass på at Bruk bare standardenheter er haket 
av og klikk OK.
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7.2.4.2 For Windows 2000 brukere
Klikk Avansert... for å åpne vinduet 
Egenskaper for Lyder og multimediaenheter. 

Velg en audio ut-enhet under Lydavspilling. 
Velg en audio inn-enhet under Lydinnspilling.
Pass på at Bruk bare foretrukne enheter er 
haket av og klikk OK.
Merk

Det anbefales å sette både audioinnganger og ut-
enheter på din datamaskins lydkort.

Merk
Ved å krysse av i boksen Bruk bare 
standardenheter (for Windows XP og Vista 
brukere) eller Bruk bare foretrukne enheter (for 
Windows 2000 brukere) vil du være i stand til å 
separere lydveien for din datamaskin. Audio fra 
Skype vil komme ut i telefonen, mens lyd fra 
andre Windows-programmer blir sendt ut på den 
enheten som er valgt

7.3 Toneinnstillinger
Åpne vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger” og 
velg fanen Toneinnstillinger.

Følgende innstillinger er tilgjengelige:

7.3.1 Endre ringemelodi 
Velg en melodi under Standardmelodi and klikk 
OK for å bruke endringen. 

Merk
Hvis telefonen er koblet til datamaskinen, kan du 
klikke på Lytt for å høre melodien. 

7.3.2 Endre ringevolum 
Velg et volumnivå under Standardvolum and klikk 
OK for å bruke endringen. Når knasten flyttes til 
Av, er øretelefonen dempet (utkoplet).

7.3.3 Tastelydinnstillinger 
Kryss av i boksen for Deaktiver tastelyd under 
Tastelydinnstillinger for å få tastaturlyden til AV. 
For å aktivere tastaturlyden, ikke kryss av i 
boksen.
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7.4 Konfigurasjon av snarveier
Åpne vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger”. 
Velg fanen Konfigurasjon av snarveier.

Du kan sette dine telefontaster 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, * og # som 
snarveier til de følgende funksjonene.
• Kjøre raske anrop. Når du aktiverer denne 

funksjonen, åpner den kontaktlistevinduet slik 
at du kan aktivere denne funksjonen, den åpner 
kontaktlistevinduet for å velge et kontaktnavn. 

• Aktiver datamaskinens håndfri (PÅ/AV) 
• Åpne anropshistorien 
• Endre Skype-status (Opptatt/Pålogget)
• Start webkamera (PÅ/AV)
• Aktiver Viderekobling (PÅ/AV)
• Aktiver Chat-varsel (PÅ/AV)

Merk
Som standard, er “datamaskin håndsfri ”modus 
satt til tast 4.

Tilordne snarveier
Under Handling, velg en snarveifunksjon for 
hver av telefontastene 2...9, * og #. 
Under Aktivert, klikk på den tilsvarende 
boksen for å sette inn en hake for hver 
tastefunksjon som du ønsker å tildele.
Klikk på OK for å aktivere endringene. Den 
tilordnede snarveien blir aktivert.
Merk

Tast 1 er tilordnet adgang til taleposten som 
standard som ikke kan endres.

Tips
Når en snarvei er godkjent, trykk og hold tasten i 
mer enn 2 sekunder for å få tilgang til funksjonen.

7.5 Produktinformasjon
Åpne vinduet “VOIP151 telefoninnstillinger” og 
velg fanen Om.

Denne fanen viser programversjonen, 
fastvareversjonen og hvilken tilkoblingsstatus du 
har på vår telefon.

Når VOIP151 telefon viser - Skype ikke logget inn 
kan det være en av situasjonene vist
nedenfor:
• Skype ikke startet
• Skype ikke autorisert
• Bruker ikke pålogget.

For mer informasjon om hvordan du fikser et 
tilkoblingsproblem, se page 20.
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8 Standardinnstillinger

* For Vista brukere, standard audio output enhet 
er USB VOIP Enhet/Philips VOIP151 for Skype.

AutoStart 
datamaskinanvendelsen

Avkrysset

AutoStart Skype Avkrysset
Språk Engelsk
Ring i computer-
høyttaler

AV

Bestandig tilkoblet PÅ
Øretelefon enhet Philips VOIP151 for 

Skype
Øretelefon enhet Philips VOIP151 for 

Skype
Øretelefon volum Medium
Standardmelodi Melodi 1
Standardvolum Lav
Deaktiver 
tastaturtonene

Ikke haket av

Snarveier 1 - Talepost
4 - Datamaskin 
håndfri - Avkrysset
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9 Ofte stilte spørsmål
se www.philips.com/support

I dette kapittelet vil du finne de spørsmål og svar 
som oftest kommer opp omkring telefonen din.

Oppsett

Valgte ved en feil “Ikke tillat programmet 
å bruke Skype”. 
• I Skype, gå til Verktøy > Innstillinger > Avansert 

> Avanserte innstillinger > API Adgangs 
Kontroll, velg VOIP151.EXE, klikk ENDRE, velg 
Tillat programmet å bruke Skype, og klikk så 
OK.

Lyd

Telefonen ringer ikke.  
• Pass på at ringevolumet ikke er slått av (se 

side 17).
• Pass på at Skype status ikke er på Opptatt 

modus.

Jeg kan ikke høre skikkelig!
• Kontroller om lydveien er satt riktig under 

Skype. For å undersøke audioinnstillingene 
dine, åpne vinduet “VOIP151 
telefoninnstillinger” og velg fanen 
Lydinnstillinger. 

Det anbefales å velge Philips VOIP151 for Skype 
for 2K og Windows XP, eller USB VOIP Enhet/
Philips VOIP151 for Skype for Windows Vista 
brukere.
• Skru opp volumet i øretelefonen.

Anroperen kan ikke høre meg i det hele 
tatt!
• Mikrofonen kan være utkoplet. Under et 

anrop, trykk på u for å slå av 
mikrofonutkoplingen. Ikonet  forsvinner.

• Kontroller at anropet ikke står på vent: Under 
en samtale, trykk r for å fortsette samtalen. 
Ikonet  forsvinner.

Ingen tastaturtone er hørbar.  
• Aktiver tastetoner med VOIP151 driveren (se 

side 17).

Mine audioinnstillinger i Skype rutes ikke 
til VOIP151.  
• I Skype-vinduet, klikk på Verktøy. Velg 

Innstillinger. Velg Lydinnstillinger til venstre.
• Velg Philips VOIP151 for Skype i rullemenyen 

Mikrofon, Høytaler og Ringelyd, og klikk 
deretter på LAGRE.



Produktoppførsel

Håndsettene blir varme når du tar en lang 
samtale!
• Dette er normalt. Håndsettet bruker energi 

mens det anroper.

Kan ikke gjøre eller motta Skype anrop.  
• Pass på at din Skype status ikke er frakoblet
• Sjekk om USB-kabelen er riktig tilkoblet
• Se om VOIP151 driveren kjører (se side 18). 

Kan ikke gjøre SkypeOut anrop  
• Tast inn 00 (& landskode) eller 011 (& 

landscode) eller + (& landskode) før du slår 
ønsket nummer.

• Kontroller kontoen din for å se om du har nok 
kreditt. For flere detaljer, se:
http://www.skype.com/go/store-buy.skypecredit

Lysdioden blinker sakte mens den ikke 
håndterer anrop
• Hent dine egne e-poster. 

Tillkoblingsstatus viser et VOIP151 
statuslinjeikon i grått.
• I Skype, gå til Verktøy > Innstillinger > Avansert 

> Avanserte innstillinger > API Adgangs 
Kontroll, velg VOIP151.EXE, klikk ENDRE, velg 
Tillat programmet å bruke Skype, og klikk så 
OK.

Merk
Hvis løsningene ovenfor fremdeles ikke løser 
problemet, fjern telefonen fra datamaskinen og 
start Skype og VOIP151 driveren på nytt. Vent 15 
minutter og prøv igjen. For mer informasjon, se 
www.philips.com/support.
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10 Indeks

A

Anrop 10
Anrop fra Anropshistorie listen 11
Anrop fra Skype kontaktliste 10
Anrop venter 12
Auto-borte 16
AutoStart anvendelsen 15
AutoStart Skype 15
Avslutte eller avvise et anrop 11

D
Datamaskinens håndfri 13
Deaktiver tastaturlyden 17
Direkte oppringing 10
Displayikoner 7

E
Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt
("EMF") 3
Endre Ringemelodi 17
Endre ringevolum 17

F
Første gangs oppsett 8
Funksjoner under en samtale 12

G
Gjør et anrop 10
Gjør et SkypeOut anrop 10

I
Innkommende anrop nummer to 12
Installasjons-CD 8
Installer driveren 8

J
Justere lydstyrken på øret 12

K
Konferanse 12
Konfigurasjon av snarveier 18
Konfigurer telefonen din 15

Anrop videresendes 18
Chat-varsel 18
Hurtig anrop 18
Nettkamera 18

L
Lydinnstillinger 16
Lysdiode 5

M

Mikrofonutkopling 12

N
Nødanrop 10

O
Ofte stilte spørsmål 20
Øretelefon volum 12
Oversikt over telefonen din 5

P
Parkere en samtale 12
Produktinformasjon 18
Produktoppførsel 21

R
Resirkulering og avhending 2
Ring datamaskinhøyttaleren 16

S
Sett lyd inn-enhet for Skype 16
Sett lyd standard inn-enhet for Skype 16
Sikkerhetsinformasjon 2
Skype-konto 9, 10
Skype-kreditt 10
Språkvalg 15
Standardinnstillinger 19
Strømkrav 2
Styre anrop nummer to 12
Styring av nødanrop 11
Svare på et anrop 11

T
Talepost 14
Talepostkonto 14
Talepoststatus 14
Tastelydinnstillinger 17
Telefoninnstillinger 15
Telefonvolumjustering 16
Tilbehør 4
Tilkoblingsstatus 9

U
USB-kontakt 6

V
VOIP151 driver 8, 15

W
Windows standard audioinnstillinger 16
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