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1 Uwaga
Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy 
uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Zawiera ona ważne informacje i wskazówki 
dotyczące obsługi tego telefonu.

1.1 Wymagania dotyczące zasilania
Zasilanie jest dostarczane przez komputer, za 
pośrednictwem przewodu USB.

1.2 Informacje dotyczące bezpiecznego 
użytkowania

Ten telefon nie został zaprojektowany do 
wykonywania połączeń z numerami awaryjnymi w 
razie braku zasilania. Skype nie obsługuje połączeń 
z numerami awaryjnymi. Należy w inny sposób 
zapewnić sobie dostęp do połączeń z numerami 
awaryjnymi.

Unikanie uszkodzeń lub niewłaściwego działania.
� Nie należy dopuszczać do kontaktu telefonu z 

cieczami lub wilgocią.
� Nie otwierać wnętrza telefonu. Może to 

spowodować narażenia na porażenie prądem.
� Nie użytkować telefonu w niebezpiecznych 

warunkach, np. przy możliwych wyciekach 
gazu.

� Istnieje również niewielkie ryzyko zniszczenia 
telefonu przez wyładowania atmosferyczne. 
Zalecane jest odłączanie telefonu od portu USB 
podczas wyładowań atmosferycznych.

� Przy korzystaniu z telefonu dzieci powinny być 
nadzorowane przez dorosłych.

� Używanie tego telefonu z ustawieniem 
wysokiego poziomu głośności może 
spowodować uszkodzenie słuchu.

1.3 Warunki użytkowania
� Brak możliwości połączeń z numerami 

awaryjnymi przez program Skype. Skype nie 
stanowi odpowiednika zwykłego telefonu, za 
którego pomocą można wykonywać połączenia 
z numerami awaryjnymi. Patrz warunki 
użytkowania Skype na www.skype.com/eula i 
www.skype.com/tos. 

� Usługa nie działa w przypadku braku zasilania 
lub braku połączenia szerokopasmowego.

1.4 Ochrona środowiska 
Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych 
przepisów dotyczących usuwania opakowań i 
zużytych telefonów oraz w miarę możliwości 
promować recykling. 

1.5 Wymagania dotyczące instalacji
Aby można było korzystać z telefonu, komputer 
powinien spełniać następujące wymagania:
� System operacyjny Microsoft® Windows® 

2000, XP lub Vista
� Procesor 800 MHz
� 256 MB RAM
� Wolne złącze USB w komputerze
� Połączenie internetowe (zalecane 

szerokopasmowe)

1.6 Zgodność
Firma Philips oświadcza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymogami i postanowieniami 
dyrektywy 1999/5/WE. 
Deklarację zgodności można znaleźć na 
www.p4c.philips.com.

1.7 Utylizacja i usuwanie
Instrukcje dotyczące usuwania zużytych 
produktów
Dyrektywa WEEE (dyrektywa w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2002/96/
WE) została ustanowiona w celu zapewnienia, że 
produkty są utylizowane przy zastosowaniu 
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najlepszych metod i technologii, z dbałością o 
zdrowie ludzi i środowisko naturalne.
Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany 
z materiałów i komponentów wysokiej jakości, 
które mogą być łatwo utylizowane i ponownie 
wykorzystywane.
Nie usuwać zużytych produktów razem z 
odpadami z gospodarstwa domowego.
Należy zapoznać się z lokalnym systemem 
segregacji odpadów elektrycznych i 
elektronicznych, oznaczonym tym symbolem 

Stosować się do następujących wskazówek 
dotyczących usuwania odpadów:
�  Usuwać kompletny produkt (wraz z kablami, 

wtyczkami i innymi akcesoriami) w 
przeznaczonych do tego celu miejscach.

�  Po zakupie nowego produktu zwracać jego 
zużyty odpowiednik do punktu sprzedaży. 
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy WEEE 
punkt sprzedaży powinien przyjąć stary sprzęt.

Informacje dotyczące opakowania
Opakowania produktów firmy Philips są 
oznakowane standardowymi symbolami, 
zaprojektowanymi z myślą o promowaniu 
recyklingu i odpowiedniego usuwania odpadów.

Uiszczono odpowiednią opłatę na rzecz 
stowarzyszonego krajowego systemu 
utylizacji i odzyskiwania odpadów.
Oznaczone tym symbolem opakowania 
nadają się do recyklingu.

1.8 Gwarancja
Informacje dotyczące warunków gwarancji są 
dostępne na stronie www.philips.com/support

1.9 Pola elektryczne, magnetyczne i 
elektromagnetyczne (�EMF�)

1. Philips Royal Electronics produkuje i 
sprzedaje wiele produktów użytkowych, 
które są w większości urządzeniami 
elektronicznymi, posiadającymi zdolności 
emitowania i odbierania sygnałów 
elektromagnetycznych.

2. Jedną z zasad prowadzenia działalności firmy 
Philips jest podejmowanie wszelkich środków 
ostrożności, przestrzeganie obowiązujących 
norm bezpieczeństwa w trosce o zdrowie 
użytkowników tych produktów, zgodnie z 
obowiązującymi standardami emisji EMF, 
dotyczącymi ich wytwarzania i użytkowania.

3. Firma Philips jest zobowiązana do 
opracowywania, produkowania i 
wprowadzania na rynek produktów, które nie 
wywierają negatywnego wpływu na zdrowie 
ich użytkowników.

4. Philips potwierdza, że jeżeli produkty tej 
firmy są obsługiwane właściwie, zgodnie z 
przeznaczeniem, stanowią one bezpieczne 
urządzenia, czego dowodzą dostępne analizy 
naukowe.

5. Philips aktywnie uczestniczy w rozwijaniu 
międzynarodowych standardów EMF i 
standardów bezpieczeństwa, umożliwiających 
firmie udział w dalszych opracowaniach i 
standaryzacji w celu jak najwcześniejszego 
zastosowania ich w swoich produktach.
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4 Twój telefon

2 Twój telefon
Gratulujemy dokonanego zakupu i witamy w świecie produktów firmy Philips. 

Aby móc w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy technicznej, należy 
zarejestrować ten produkt na stronie:
www.philips.com/welcome.

2.1 Zawartość opakowania

Uwaga
*Tylko wersja Skype zamieszczona na płycie instalacyjnej CD gwarantuje całkowitą zgodność. Telefon 
VOIP151 może nie obsługiwać nowych wersji funkcji, dostępnych w zaktualizowanym programie Skype.

2.2 Co jeszcze będzie potrzebne

� Komputer stacjonarny lub laptop z wolnym portem USB
� Połączenie internetowe (zalecane szerokopasmowe)

 Słuchawka telefonu z 
przewodem długości 1,2 m

Płyta instalacyjna CD*
(zawiera również instrukcję użytkownika)

Torba podróżna Instrukcja użytkowania



2.3 Przegląd telefonu
A Słuchawka
B Wskaźnik LED
Pozostaje włączony podczas połączenia.
Wskaźnik LED miga w następujących sytuacjach:
Szybkie miganie podczas połączenia 
przychodzącego1.
Powolne miganie przy całkowitym wyciszeniu 
telefonu2.
Powolne miganie podczas oczekiwania na odbiór 
wiadomości poczty głosowej e-mail2.
C Wyświetlacz
Patrz strona 8 w celu przeglądu ikon dotyczących 
wyświetlacza.
D Przycisk przewijania w górę
Przewijanie w górę elementów lub listy numerów 
kontaktowych.
Zwiększanie poziomu głośności słuchawki.
Usuwanie ostatnio wpisanej cyfry lub znaku.
Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie 
przeglądać listę numerów kontaktowych.
E Przycisk przewijania w dół
Przewijanie w dół elementów lub listy numerów 
kontaktowych.
Zmniejszanie poziomu głośności słuchawki.
Usuwanie ostatnio wpisanej cyfry lub znaku.
Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie 
przeglądać listę numerów kontaktowych.
F Przycisk rozmowy
Wykonywanie i odbieranie połączeń.
Odtwarzanie wiadomości poczty głosowej e-mail.
Dostęp do historii połączeń.
Tryb podtrzymywania połączenia.
Przełączanie pomiędzy połączeniami.
Naciśnij i przytrzymaj w celu realizowania 
połączeń telekonferencyjnych.
G Przycisk Skype
Konfiguracja Skype na komputerze.
Otwieranie listy numerów kontaktowych.
Naciśnij i przytrzymaj w celu realizowania 
połączeń telekonferencyjnych.

1. Miganie co 100 ms.
2. Miganie co 500 ms.
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H Przycisk Off
Kończenie połączenia lub odrzucanie połączenia 
przychodzącego.
Zatrzymywanie wiadomości poczty głosowej e-mail.
Naciśnij i przytrzymaj w celu zminimalizowania 
okienka Skype, a następnie przejdź do trybu 
bezczynności.
I Cyfra 1 i przycisk listy wiadomości 

poczty głosowej e-mail 
Wpisz 1.
Naciśnij i przytrzymaj w celu uzyskania dostępu 
do lisy wiadomości poczty głosowej e-mail.
J Cyfra 0 i przycisk +
Krótko naciśnij w celu wpisania 0.
Naciśnij i przytrzymaj w celu wpisania +.
K Przycisk całkowitego wyciszenia
Całkowite wyciszenie/wyłączenie wyciszenia 
połączenia.
L Mikrofon

e
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M Gniazdo złącza USB
Użyj w celu zastosowania złącza USB.
N Złącze USB
Podłącz przewód długości 1,2 metra do gniazda 
USB komputera.
7Twój telefon



2.4 Wyświetlacz słuchawki telefonu

Użytkownik Skype i wyświetlanie statusu 
połączenia.

Dostępny / Tryb SkypeMe

Zaraz wracam

Niedostępny / Nie przeszkadzać

Niepodłączony / Niewidoczny

Określone ikony słuchawki telefonu:

Migająca: Wyciszenie włączone

Migająca: Połączenie przychodzące
Stała: połączenie w toku

Połączenie w trybie podtrzymania

Połączenie telekonferencyjne w toku

Dzwonek wyłączony

2.5 Ekran bezczynności
W trybie bezczynności status programu Skype i 
aktualny czas są wyświetlone na wyświetlaczu 
słuchawki telefonu: 
8 Twój telefon



3 Użytkowanie

3.1 Instalowanie oprogramowania
Uwaga

Przed rozpoczęciem instalacji prosimy się 
upewnić, czy złącze portu USB NIE jest 
podłączone.

Sterownik VOIP151 jest dostarczany wraz z 
załączoną płytą CD.

Rozwiń podłączony do telefonu przewód 
USB.
Umieść płytę instalacyjną CD w napędzie CD-
ROM (lub DVD-ROM) komputera.

Program instalacyjny uruchamia się 
automatycznie.
Należy stosować się do instrukcji widocznych 
na na ekranie.
Zostaniesz poproszony o podłączenie złącza 
do gniazda portu USB komputera. Po 
pojawieniu się tej instrukcji podłącz złącze do 
portu USB.

Należy stosować się do instrukcji widocznych 
na na ekranie.
Po zakończeniu instalacji kliknij Wyjdź.
Wyjmij płytę instalacyjną CD z napędu CD-
ROM (lub DVD-ROM).
Wskazówka

Jeśli z jakiegoś powodu instalacja nie rozpocznie 
się automatycznie

� W przypadku systemu operacyjnego Windows 
kliknij START, a następnie kliknij Uruchom.

� Wybierz explorer i przejdź do napędu CD-
ROM (lub DVD-ROM).

� Dwukrotnie kliknij SetupWizard.exe.
Uwaga

Sterownik VOIP151 powinien uruchomić się 
automatycznie, jeżeli opcja Uruchom sterownik 
VOIP151 podczas startu Windows została 
zaznaczona podczas instalacji.

Uwaga
Zastosuj dostarczoną na płycie instalacyjnej CD 
wersje programu Skype w celu prawidłowego 
działania telefonu. Telefon VOIP151 może nie 
obsługiwać nowych funkcji, dostępnych w 
zaktualizowanej wersji programu Skype. Sprawdź 
zgodność na stronie www.philips.com/support.

Uwaga
W przypadku systemu operacyjnego Windows 
2000 należy ponownie uruchomić komputer w 
celu zakończenia procesu instalacyjnego.

Uwaga
Nie są wymagane żadne baterie. Zasilanie 
telefonu jest dostarczane przez komputer, za 
pośrednictwem przewodu USB.

3.2 Pierwsza instalacja
Upewnij się, czy telefon został podłączony 
bezpośrednio do portu USB komputera.
W przypadku pierwszej instalacji VOIP151 
może zostać uruchomiany automatycznie. 
Zależy to od wyboru dokonanego podczas 
instalacji.
W przeciwnym razie, jeśli sterownik nie 
zostanie uruchomiony, uruchomienie 
sterownika należy rozpocząć przez 
dwukrotne kliknięcie utworzonej na pulpicie 
ikony skrótu.
Uruchom Skype, jeśli sterownik VOIP151 nie 
uruchomił go. Zaloguj się na koncie Skąpe.
W przypadku pierwszego uruchomienia 
VOIP151 pojawi się komunikat Inny program 
chce używać Skype. Wybierz Zezwól temu 
programowi na korzystanie ze Skype i kliknij 
OK.
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Uwaga
Jeżeli nie posiadasz konta Skype, zapoznaj się ze 
wskazówkami dotyczącymi jego założenia, 
dostępnymi na stronie
http://www.skype.com.

Wskazówka
Po uruchomieniu sterownika VOIP151 na pasku 
zadań, w dolnym prawym rogu ekranu 
komputera, pojawi się ikona.

3.3 Status połączenia
Gdy kursor myszki znajdzie się nad ikoną 
VOIP151 na pasku zadań, wyświetlony będzie 
bieżący status telefonu.
Jeśli telefon jest gotowy do użytkowania, ikona na 
pasku zadań  jest niebieska i status telefonu 
jest określony jako Telefon VOIP150 � USB 
podłączone. 

W przeciwnym razie problem można skorygować 
zgodnie z wyświetlanym statusem:

 (Niebieska) USB podłączone, połączenie do 
Skype jest prawidłowe.

 (Szara) Urządzenie USB podłączone, ale 
Skype nie uruchomiło się / nie 
ma autoryzacji / użytkownika 
niezalogowany.

 (Czerwona) USB niepodłączone.

W celu uzyskania dalszych informacji związanych 
z problemami z połączeniem patrz strona 22.
10 Użytkowanie



4 Połączenie

4.1 Wykonywanie połączenia
Uwaga

Program Skype nie obsługuje połączeń z numerami 
awaryjnymi. W razie potrzeby połączenia z 
numerem awaryjnym prosimy zastosować 
tradycyjną linię telefoniczną. W celu uzyskania 
dalszych informacji patrz �Obsługa połączeń z 
numerami awaryjnymi� na stronie 12.

4.1.1 Połączenie z numerem z listy 
numerów kontaktowych

Naciśnij s: lista numerów kontaktowych 
Skype jest wyświetlona na słuchawce telefonu 
i na komputerze.
Naciśnij u/d w celu wyboru numeru, z którym 
chcesz się połączyć. 

Na słuchawce telefonu jest wyświetlona nazwa i 
aktualny status Skype numeru kontaktowego.
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
Uwaga

Po wyborze numeru kontaktowego jest 
wyświetlonych pierwszych 12 znaków nazwy 
numeru kontaktowego. Po 3 sekundach ekran 
automatycznie przewinie się raz do 32 znaku.
Jeśli nazwa nie zawiera znaków alfabetu 
łacińskiego, zostanie wyświetlona nazwa 
przydzielona numerowi kontaktowemu przez 
program Skype. 

Uwaga
Jeśli użytkownik naciśnie s lista numerów 
kontaktowych zostanie wyświetlona również na 
komputerze.

Zostaje wyświetlona nazwa i aktualny status 
Skype numeru kontaktowego.
Uwaga

Naciśnij i przytrzymaj e w celu 
zminimalizowania Skype.

4.1.2 Połączenie z użytkownikami spoza 
SkypeOut

Użyj klawiatury do wybrania numeru, z 
którym chcesz się połączyć.

Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
LUB

Naciśnij s: lista numerów kontaktowych 
Skype jest wyświetlona na słuchawce telefonu 
i na komputerze.
Naciśnij u/d w celu wyboru numeru 
kontaktowego, z którym chcesz się połączyć.
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
Uwaga

W celu wykonywania połączeń z użytkownikami 
spoza SkypeOut konieczne jest wykupienie 
abonamentu SkypeOut. Aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy odwiedzić stronę:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Podczas wykonywania połączenia z użytkownikiem 
spoza SkypeOut i przy braku wystarczających 
środków na ekranie wyświetli się przez 10 sekund 
komunikat NO SKYPEOUT.

!
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Połączenie

Uwaga
W celu wykonania połączenia z użytkownikiem 
spoza SkypeOut konieczne jest wybranie numeru 
kierunkowego danego kraju przed numerem 
docelowego rozmówcy, np. 00, 011 lub +.
Na przykład:
W przypadku połączenia z Ameryką Północną 
00-1-905-1234567 lub 011-1-905-1234567
W przypadku połączeń międzynarodowych 
połączeń: 
00-852-12345678 lub +852-12345678

Wskazówka
Aby wpisać +, naciśnij i przytrzymaj 0.
Naciśnij przycisk u/d, aby usunąć wpisane cyfry.

4.1.3 Wykonywanie połączenia z 
numerem listy historii połączeń

Naciśnij krótko lub dłużej r w celu wejścia 
do listy historii połączeń w trybie 
bezczynności ekranu.
Naciśnij u/d w celu wyświetlenia całej listy 
historii połączeń i wybierz numer, z którym 
chcesz się połączyć.
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
Uwaga

Krótko naciśnij e w celu opuszczenia funkcji i 
powrotu do trybu bezczynności.

4.1.4 Wskazówki dotyczące listy numerów 
kontaktowych

� W celu wyszukania �Sam� cztery razy naciśnij 
7. Zostanie wybrany pierwszy numer 
kontaktowy, zaczynający się literą S.
Aby wyszukać numer kontaktowy użytkownika 
spoza SkypeOut �+1233456789�, jeden raz 
naciśnij 0. Zostanie wybrany pierwszy 
numer kontaktowy zaczynający się znakiem +.

� Naciśnij i przytrzymaj u/d w celu rozpoczęcia 
automatycznego przewijania. Zwolnienie 
przycisku powoduje zatrzymanie przewijania.

4.2 Odbieranie połączenia
W czasie gdy przychodzi połączenie, telefon 
dzwoni, a wskaźnik LED szybko miga, powodując 
również miganie ikony telefonu. 
W celu odebrania połączenia naciśnij r. Zostaje 
wyświetlony czas trwania rozmowy.

Uwaga
Gdy wybrany jest status Skype �Nie 
przeszkadzać� , telefon nie dzwoni. Wskaźnik 
LED na telefonie nie będzie migać w celu 
zawiadomienia o połączeniu przychodzącym; nie 
będzie też migać ikona telefonu.

Wskazówka
Istnieje możliwość wyłączenia dzwonka przez 
sterownik VOIP151. W celu uzyskania dalszych 
informacji patrz strona 19.

4.3 Kończenie lub odrzucanie połączenia
W celu zakończenia lub odrzucenia połączenia 
naciśnij e.

Uwaga
Czas trwania połączenia będzie wyświetlony na 
ekranie słuchawki telefonu przez 5 sekund. 

4.4 Obsługa połączeń z numerami 
awaryjnymi

Uwaga
Skype nie stanowi odpowiednika zwykłego 
telefonu, za którego pomocą można wykonywać 
połączenia z numerami awaryjnymi. W razie 
potrzeby połączenia z numerem awaryjnym 
prosimy użyć zwykłej linii telefonicznej.
Jeśli okaże się, że wybrany numer jest numerem 
awaryjnym, na komputerze pojawi się komunikat o 
błędzie: �UWAGA: Ten produkt nie jest 
odpowiednikiem zwykłego telefonu stacjonarnego, 
dlatego nie może być stosowany do połączeń z 
numerami awaryjnymi�. 
Jednocześnie na słuchawce telefonu przez 10 
sekund będzie wyświetlony komunikat: Brak 
połączeń z numerami awaryjnymi i zostanie 
wyemitowany dźwiękowy sygnał błędu.
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5 Funkcje dostępne podczas 
połączenia

5.1 Dostosowanie poziomu głośności 
słuchawki

Istnieje możliwość zwiększania lub zmniejszania 
poziomu głośności rozmówcy podczas połączenia. 
Dostępnych jest 8 poziomów głośności do 
wyboru.
Naciśnij u w celu zwiększenia lub d w celu 
zmniejszenia poziomu głośności.

Wskazówka
Poziom głośności mikrofonu i słuchawki można 
też dostosować przez sterownik VOIP151. W 
celu uzyskania dalszych informacji patrz 
strona 18.

5.2 Całkowite wyciszenie mikrofonu
Podczas połączenia może zajśćć potrzeba 
porozmawiania z kimś z najbliższego otoczenia, 
bez udziału osoby, z którą prowadzimy aktualnie 
rozmowę telefoniczną.

Naciśnij m w celu całkowitego wyciszenia 
mikrofonu. 
� Wskaźnik LED zacznie powoli migać. 
� Komunikat MUTE jest wyświetlany na ekranie 

przez 10 sekund. Ikona  pojawia się na 
ekranie, a po 10 sekundach powraca 
poprzednie menu.

Ponownie naciśnij m w celu przywrócenia 
normalnej komunikacji.
Uwaga

Po całkowitym wyciszeniu mikrofonu ciągle 
istnieje możliwość słyszenia drugiego rozmówcy 
połączenia telefonicznego.

5.3 Tryb podtrzymywania połączenia
Naciśnij r w celu ustawienia trybu 
podtrzymywania połączenia 
� Komunikat ON HOLD jest wyświetlany na 

ekranie przez 10 sekund. Ikona  pojawia 
się na ekranie, a po 10 sekundach powraca 
poprzednie menu.

Ponownie naciśnij r w celu ponowienia 
połączenia.
Uwaga

W trybie podtrzymywania połączenia nie ma 
możliwości słyszenia rozmówcy. 

5.4 Połączenie oczekujące
Gdy podczas połączenia telefonicznego odbierane 
jest drugie połączenie przychodzące, w słuchawce 
słychać tonowy sygnał oczekiwania, a wskaźnik LED 
na telefonie zaczyna szybko migać.

5.5 Obsługa drugiego połączenia

5.5.1 Odpowiadanie na drugie połączenie 
przychodzące

Naciśnij r w celu odebrania połączenia. 
� Pierwsze połączenie zostaje ustawione w trybie 

podtrzymywania. 

5.5.2 Wykonanie drugiego połączenia 
wychodzącego

Podczas aktualnego połączenia telefonicznego 
naciśnij s w celu uzyskania dostępu do listy 
numerów kontaktowych lub wybierz numer 
telefonu bezpośrednio. W celu uzyskania 
dalszych informacji na temat połączeń z 
użytkownikami spoza Skype, patrz strona 11.
Naciśnij u/d, aby wybrać numer kontaktowy. 
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
� Pierwsze połączenie zostaje ustawione w trybie 

podtrzymywania.
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Funkcje dostępne podczas połączenia

5.5.3 Przełączanie pomiędzy 
połączeniami.

Po akceptacji drugiego połączenia można nacisnąć 
r w celu przełączenia pomiędzy pierwszym i 
drugim połączeniem.

5.6 Połączenie telekonferencyjne
Funkcja ta umożliwia jednoczesne 
przeprowadzanie komunikacji z więcej niż 1 
osobą. Podczas jednej telekonferencji może być 
połączonych jednocześnie do 10 osób.

5.6.1 Inicjowanie połączenie 
telekonferencyjnego

Podczas aktualnego połączenia telefonicznego 
naciśnij s w celu uzyskania dostępu do listy 
numerów kontaktowych lub wybierz numer 
telefonu bezpośrednio. W celu uzyskania 
dalszych informacji na temat połączeń 
wychodzących poza Skype patrz strona 11.
Naciśnij u/d, aby wybrać numer kontaktowy 
do połączenia telekonferencyjnego. 
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
� Pierwsze połączenie zostaje ustawione w trybie 

podtrzymywania.
Po uzyskaniu połączenia z wybranym 
numerem telefonu naciśnij i przytrzymaj r 
lub s w celu rozpoczęcia połączenia 
telekonferencyjnego.
� Komunikat CONFERENCE pozostaje na 

ekranie przez 10 sekund, a następnie 
wyświetlany jest czas trwania rozmowy. 
Zostaje wyświetlona ikona .

Naciśnij e w celu zakończenia połączenia 
telekonferencyjnego. 
� W przypadku osoby inicjującej połączenie 

telekonferencyjne wszystkie połączenia 
zostaną rozłączone. W przeciwnym razie 
wszystkie połączenia telekonferencyjne będą 
kontynuowane do czasu, gdy osoba inicjująca 
lub jakikolwiek uczestnik połączenia zakończy 
telekonferencję.

Uwaga
Po odebraniu drugiego połączenia 
przychodzącego, które ma zostać podłączone do 
połączenia telekonferencyjnego, należy nacisnąć i 
przytrzymać r w celu rozpoczęcia połączenia 
telekonferencyjnego.

5.6.2 Dodawanie uczestników do 
połączenia telekonferencyjnego

Podczas aktualnego połączenia 
telekonferencyjnego naciśnij s w celu 
uzyskania dostępu do listy numerów 
kontaktowych lub wybierz numer telefonu 
bezpośrednio. W celu uzyskania dalszych 
informacji na temat połączeń z 
użytkownikami spoza Skype patrz strona 11.
Naciśnij u/d w celu wyboru numerów 
kontaktowych do połączenia 
telekonferencyjnego. 
Naciśnij r w celu wykonania połączenia.
� Ikona będzie migać dopóki nowy 

uczestnik nie przyjmie zaproszenia. 
Komunikat CONFERENCE pozostaje na 
ekranie przez 10 sekund, a następnie 
wyświetlany jest czas trwania rozmowy.

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk s 
celem umożliwienia uczestnikowi dołączenia 
do konferencji.
Naciśnij e w celu zakończenia połączenia 
telekonferencyjnego. 
� W przypadku osoby inicjującej połączenie 

telekonferencyjne wszystkie połączenia 
zostaną rozłączone. W przeciwnym razie 
wszystkie połączenia telekonferencyjne będą 
kontynuowane do czasu, gdy osoba inicjująca 
lub jakikolwiek uczestnik połączenia zakończy 
telekonferencję.
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5.6.3 Połączenie przychodzące podczas 
połączenia telekonferencyjnego

Istnieje możliwość wyboru wykonania połączenia 
lub odrzucenia połączenia przychodzącego przy 
użyciu interfejsu Skype. 
Przy odbieraniu połączenia przychodzącego w 
trakcie telekonferencji połączenie 
telekonferencyjne zostaje automatycznie 
ustawione w trybie podtrzymywania. Ikona  
zaczyna migać, a nazwa nowego rozmówcy jest 
wyświetlana na ekranie przez 3 sekundy.

Uwaga
Istnieje możliwość zastosowania interfejsu Skype 
do przełączania połączenia przychodzącego i 
połączenia telekonferencyjnego lub podłączenia 
nowego połączenia do połączenia 
telekonferencyjnego.

5.7 Aktywacja komputerowego zestawu 
słuchawkowego telefonu

Funkcja komputerowego zestawu słuchawkowego 
telefonu umożliwia użytkownikowi stosowanie 
komputerowych urządzeń audio w celu aktywacji 
trybu zestawu słuchawkowego telefonu. Za 
pomocą ustawień standardowych tryb 
komputerowego zestawu słuchawkowego jest 
ustawiany na przycisku 4. 
W celu aktywacji komputerowego zestawu 
słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj 4 na 
słuchawce telefonu podczas połączenia. 

Uwaga
W celu zmiany przycisku dla standardowego 
ustawienia zestawu słuchawkowego patrz 
�Konfiguracja skrótu� na stronie 20. 
15Funkcje dostępne podczas połączenia
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6 Poczta głosowa e-mail

6.1 Odsłuchiwanie poczty głosowej e-
mail

Gdy wiadomości poczty głosowej e-mail czekają 
na odebranie, wskaźnik LED telefonu powoli 
miga.

Uwaga
Aby dowiedzieć się, jak założyć konto poczty 
głosowej e-mail, prosimy odwiedzić stronę: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail.

Naciśnij i przytrzymaj 1 w celu otwarcia 
listy wiadomości poczty głosowej e-mail.
� Komputer wyświetli ikonę 

� Na słuchawce telefonu zostanie wyświetlana 
nazwa i numer ostatniego rozmówcy. 

� W przypadku braku wiadomości poczty 
głosowej e-mail na wyświetlaczu słuchawki 
telefonu pojawi się komunikat NO MESSAGE.

Naciśnij u/d w celu wyboru wiadomości 
poczty głosowej e-mail do odebrania.
Naciśnij r w celu odsłuchania wiadomości 
poczty głosowej e-mail.
Wskazówka

Naciśnij krótko klawisz e w celu zatrzymania 
wiadomości poczty głosowej e-mail podczas jej 
odtwarzania. Naciśnij klawisz e ponownie w 
celu zamknięcia okienka poczty głosowej e-mail i 
powrotu do trybu bezczynności.

6.2 Status poczty głosowej e-mail na 
komputerze

Następujące ikony określają status wiadomości 
poczty głosowej e-mail:

 Oznacza nową wiadomość poczty głosowej 

e-mail.

 Oznacza wcześniejszą wiadomość poczty 

głosowej e-mail.

 Oznacza, że wiadomość poczty głosowej e-

mail jest aktualnie odtwarzana.

Naciśnij e w celu zatrzymania odtwarzania.1
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Ustawienia telefonu

7 Ustawienia telefonu
Sterownik VOIP151 umożliwia indywidualne 
ustawienia telefonu, które najbardziej 
odpowiadają użytkownikowi.

W celu rozpoczęcia konfiguracji telefonu:
Dwukrotnie kliknij na pasku zadań ikonę  
znajdującą się na dole, w prawym rogu ekranu 
komputera, w celu otwarcia okienka 
�Ustawienia telefonu VOIP151�

LUB
Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem 
myszki ikonę  i wybierz jedną z czterech 
opcji:

� Ustawienia ogólne
� Ustawienia audio
� Ustawienia dźwięków
� Ustawienia skrótów.

Zostanie otwarte okienko �Ustawienia 
telefonu VOIP151�.

� Kliknij Zastosuj w celu zastosowania zmian.
� Kliknij Anuluj w celu anulowania wszystkich 

zmian.
� Kliknij OK w celu zastosowania zmian i 

zamknięcia okienka.
Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem 
myszki ikonę  i wybierz WYJDZ. W 
wyjściowym okienku informacyjnym kliknij 
OK w celu potwierdzenia wyjścia.
Wskazówka

W celu pominięcia okienka informacyjnego 
zaznacz pole Nie pokazuj więcej tego komunikatu 
przed kliknięciem OK.

Uwaga
W przypadku gdy sterownik VOIP151 jest 
zamknięty, połączenia nie mogą być wykonywane 
ani odbierane przez ten telefon.

7.1 Opcje ogólne
Otwórz okienko �Ustawienia telefonu VOIP151� 
i wybierz zakładkę Ustawienia ogólne.

Dostępne są następujące ustawienia:

7.1.1 Aplikacja Auto Start
Po zaznaczeniu tego pola oprogramowanie 
komputerowe VOIP151 uruchomi się 
automatycznie wraz z uruchomieniem sytemu 
operacyjnego Windows. 

7.1.2 Auto Start Skype
W przypadku zaznaczenia tego pola program 
Skype zostanie automatycznie uruchomiony po 
podłączeniu telefonu VOIP151 do komputera.

7.1.3 Wybór języka
Wybierz język z menu rozwijanego Wybór języka. 
Kliknij OK.

Uwaga
W celu zmiany języka w programie Skype otwórz 
program Skype i przejdź do opcji Narzędzia, 
wybierz Zmień język i dokonaj wyboru zmiany 
języka.

1
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18 Ustawienia telefonu

7.1.4 Dzwonek komputerowego głośnika
Zaznaczenie tego pola powoduje dzwonienie 
komputerowego dzwonka podczas 
przychodzącego połączenia Skype.

Uwaga
Opcja ta jest dostępna tylko podczas podłączenia 
Skype do sieci.

7.1.5 Tryb nieobecności (Auto Away)
Zaznaczeniu tego pola powoduje wyłączenie 
trybu nieobecności �Auto Away�. Skype będzie 
się zawsze pojawiał jako �Dostępny�

Uwaga
Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy telefon i 
program Skype są podłączone.

7.2 Ustawienia audio
Otwórz okienko �Ustawienia telefonu VOIP151� 
i wybierz zakładkę Ustawienia audio.

Dostępne są następujące ustawienia:

7.2.1 Wybór urządzenia wejściowego 
audio dla programu Skype.

Wybierz urządzenie w obszarze Słuchawki w celu 
możliwości korzystania z funkcji audio Skype. 
Philips VOIP151 dla Skype zostaje automatycznie 
ustawiony jako domyślne urządzenie wejściowe 
audio po instalacji VOIP151. (W przypadku 
użytkowników systemu Vista, domyślnym 
urządzeniem wyjściowym audio jest USB VOIP 
Device)

7.2.2 Ustawianie urządzenia wejściowego 
audio dla programu Skype

Wybierz urządzenie w obszarze Mikrofon dla 
danego wyjścia Skype. Philips VOIP151 dla Skype  
zostaje automatycznie ustawiony jako domyślne 
urządzenie wyjściowe audio po instalacji VOIP151. 
(W przypadku użytkowników systemu Vista, 
domyślnym urządzeniem wyjściowym audio jest 
USB VOIP Device)

7.2.3 Dostosowanie poziomu głośności 
telefonu

Dostosuj poziom głośności słuchawki (na pasku). 
Po ustawieniu najniższego poziomu słuchawka 
będzie w trybie całkowitego wyciszenia.

7.2.4 Zmiana automatycznych ustawień 
domyślnych okienka

Kliknij Zaawansowane..., aby wybrać inne 
urządzenie audio (np. Windows Media Player) dla 
innych aplikacji Windows.

7.2.4.1 W przypadku użytkowników 
Windows XP i Vista

Kliknij Zaawansowane... w celu otwarcia 
okienka Dźwięki i właściwości urządzeń audio. 

Wybierz urządzenie wyjściowe audio w 
obszarze Odtwarzanie dźwięku. 
Wybierz urządzenie wyjściowe audio w 
obszarze Nagrywanie dźwięku.

1
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Upewnij się, że zostało zaznaczone pole 
Stosuj tylko domyślne urządzenia i kliknij OK.

7.2.4.2 W przypadku użytkowników 
Windows 2000

Kliknij Zaawansowane... w celu otwarcia 
okienka Dźwięki i właściwości multimediów. 

Wybierz urządzenie wyjściowe audio w 
obszarze Odtwarzanie dźwięku. 
Wybierz urządzenie wyjściowe audio w 
obszarze Nagrywanie dźwięku.
Upewnij się, że zostało zaznaczone pole 
Stosuj tylko preferowane urządzenia i kliknij 
OK.
Uwaga

Zalecane jest ustawianie zarówno urządzenia 
wejściowego jak i wyjściowego audio na karcie 
dźwiękowej komputera.

Uwaga
Po zaznaczeniu pola Stosuj tylko domyślne 
urządzenia (w przypadku użytkowników 
Windows XP i Vista) lub Stosuj tylko preferowane 
urządzenia (w przypadku użytkowników 
Windows 2000) istnieje możliwość 
odseparowania ścieżki dźwiękowej komputera. 
Dźwięk z programu Skype będzie emitowany do 
słuchawki, podczas gdy dźwięk z innej aplikacji 
Windows będzie emitowany do wybranego 
urządzenia.

7.3 Ustawienia tonowe
Otwórz okienko �Ustawienia telefonu VOIP151� 
i wybierz zakładkę Ustawienia dźwięków.

Dostępne są następujące ustawienia:

7.3.1 Zmiana melodii dzwonka 
Wybierz melodie w obszarze Domyślny dźwięk i 
kliknij OK w celu zastosowania zmian.

Uwaga
Jeśli telefon jest podłączony do komputera, 
można kliknąć Posłuchaj w celu podsłuchu 
melodii. 

7.3.2 Zmiana poziomu głośności dzwonka 
Wybierz poziom głośności w obszarze Domyślna 
głośność i kliknij OK w celu zastosowania zmian.. 
Po ustawieniu paska jako wyłączonego dzwonek 
jest wyłączony.

7.3.3 Ustawienia przycisku tonowego
Zaznacz pole Wyłącz dźwięk klawiszy w obszarze 
Dźwięk klawiszy w celu ustawienia przycisku 
tonowego w pozycji WYŁĄCZONY. W celu 
włączenia przycisku tonowego zaznacz pole.

4
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7.4 Konfiguracja skrótu
Otwórz okienko �Ustawienia telefonu VOIP151�. 
Wybierz zakładkę Ustawienia skrótów.

Istnieje możliwość ustawienia przycisków 
telefonu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
* i # jako skrótów w celu uzyskania dostępu 
do następujących funkcji:
� Wykonywanie szybkich połączeń. Aktywacja 

tej funkcji powoduje otwarcie okienka listy 
numerów kontaktowych w celu wyboru nazwy 
numeru kontaktowego.

� Aktywacja komputerowego zestawu 
słuchawkowego (WŁĄCZONY/
WYŁĄCZONY) 

� Otwórz historię połączeń
� Zmiana statusu Skype (Nie przeszkadzać/

Dostępny)
� Start webcam (ON/OFF)
� Aktywacja przekierowania połączenia (ON/

OFF)
� Aktywacja powiadamiania o pisemnej 

korespondencji (ON/OFF)
Uwaga

Tryb �Komputerowy zestaw słuchawkowy� 
został ustawiony dla przycisku 4 za pomocą 
ustawień standardowych.

Przydzielanie skrótów
W obszarze Funkcja wybierz funkcje skrótu dla 
każdego przycisku telefonu 2...9, * i 
#. 

W obszarze Włączona kliknij odpowiednie 
pole w celu zaznaczenia każdej funkcji, która 
ma zostać przydzielona.
Kliknij OK w celu zastosowania ustawień. 
Przydzielone skróty zostaną aktywowane.
Uwaga

Przycisk 1 został przydzielony do uzyskania 
dostępu do poczty głosowej e-mail za pomocą 
ustawień standardowych i nie może zostać 
zmieniony.

Wskazówka
Po zatwierdzenie skrótów naciśnij i przytrzymaj 
przycisk przez czas dłuższy niż 2 sekundy w celu 
uzyskania dostępu do funkcji.

7.5 Informacje o produkcie
Otwórz okienko �Ustawienia telefonu VOIP151� 
i wybierz zakładkę O programie.

Na tej zakładce jest wyświetlana wersja 
oprogramowania, wersja oprogramowania 
firmowego (firmware) i status telefonu.

Jeżeli pokazywany jest dla telefonu VOIP151 
komunikat - Skype niezalogowany, może to być 
spowodowane jedną z poniższych sytuacji:
� Skype nie został uruchomiony
� Skype nie zosta autoryzowany
� Użytkownik nie jest zalogowany

W celu uzyskania dalszych informacji związanych 
z problemami z połączeniem patrz strona 22.

1

2

3
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8 Ustawienia standardowe

* W przypadku użytkowników systemu Vista, 
domyślnym urządzeniem wyjściowym audio jest 
USB VOIP Device.

Automatyczne 
uruchamianie 
komputerowej 
aplikacji

Zaznaczone

Automatyczne 
uruchamianie 
programu Skype

Zaznaczone

Język Angielski

Dzwonek 
komputerowego 
głośnika 

WYŁĄCZONY

Zawsze w trybie 
online

WŁĄCZONY

Słuchawka Philips VOIP151 
dla Skype*

Mikrofon Philips VOIP151 
dla Skype*

Poziom głośności 
słuchawki 

Średni

Melodia domyślna Melodia 1

Domyślny poziom 
głośności

Niski

Blokada przycisku 
tonowego

Odznaczony

Skróty klawiszowe 1 � Poczta głosowa 
e-mail
4 � Komputerowy 
zestaw słuchawkowy 
� zaznaczony
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9 Często zadawane pytania
patrz www.philips.com/support

W tym rozdziale zamieszczono dotyczące tego 
telefonu, często zadawane pytania i odpowiedzi 
na nie.

Ustawienia

Pomyłkowo wybrano opcję �Nie zezwalaj 
temu programowi na używanie programu 
Skype�.
� W programie Skype przejdź do pozycji 

Narzędzia > Opcje > Zaawansowane > 
Zarządzaj dostępem innych programów do 
Skype, wybierz VOIP151.EXE, kliknij ZMIEŃ, 
wybierz Zezwól temu programowi na 
korzystanie ze Skype, a następnie kliknij OK.

Dźwięk

Telefon nie dzwoni. 
� Upewnij się, czy poziom głośności dzwonka nie 

został ustawiony do pozycji off (patrz strona 19).
� Upewnij się, czy wybrany status Skype to nie 

jest �Nie przeszkadzać�.

Nie słychać wyraźnie!
� Sprawdź, czy ścieżka audio została prawidłowo 

ustawiona w programie Skype. Sprawdź 
ustawienia audio, otwórz okienko �Ustawienia 
sterownika VOIP151� i wybierz zakładkę 
Ustawienia audio. 

Zalecane jest wybranie Philips VOIP151 dla Skype 
w przypadku systemu Windows 2K i Windows XP 
lub USB VoIP Device w przypadku użytkowników 
Windows Vista.
� Zwiększanie poziomu głośności słuchawki.

W ogóle nie słychać rozmówcy!
� Mikrofon może być ustawiony w trybie 

całkowitego wyciszenia: podczas trwającego 
połączenia naciśnij klawisz m w celu 
wyłączenia całkowitego wyciszenia. Ikona  
zniknie.

� Upewnij się, czy połączenie nie znajduje się w 
trybie podtrzymania: Podczas trwającego 
połączenia naciśnij klawisz r w celu 
wznowienia konwersacji. Ikona  zniknie.

Brak słyszalności przycisku tonowego
� Włącz przycisk tonowy przy użyciu sterownika 

VOIP151 (patrz strona 19).

Ustawienia audio w Skype nie zostały 
przekierowane do VOIP151. 
� W okienku Skype kliknij Narzędzia. Wybierz 

Opcje. Wybierz znajdującą się z lewej strony 
pozycję Ustawienia audio.

� Wybierz Philips VOIP151 dla Skype 
z rozwijanych pól Mikrofon, Głośniki i 
Dzwonek, a następnie kliknij ZAPISZ.
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Zachowanie produktu podczas działania

Słuchawka telefonu nagrzewa się podczas 
długotrwałych połączeń!
� Jest to normalne zachowanie. Przy połączeniu 

słuchawka telefonu zużywa energię.

Brak połączeń wychodzących i 
przychodzących na Skype. 
� Upewnij się, czy dla programu Skype nie jest 

wybrany tryb offline.
� Sprawdź, czy przewód portu USB jest 

właściwie podłączony.
� Sprawdź, czy sterownik VOIP151 jest 

uruchomiony (patrz strona 20). 

Brak możliwości połączeń z 
użytkownikami spoza SkypeOut. 
� Wpisz 00 (& kod kraju) lub 011 (& kod kraju) 

lub + (& kod kraju) przed numerem, który 
ma zostać wybrany.

� Sprawdź, czy na Twoim koncie jest 
wystarczająca ilość środków. W celu uzyskania 
dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę:
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Wskaźnik LED powoli miga, gdy nie ma 
połączenia.
� Odbierz nowe wiadomości poczty głosowej e-

mail.

Jako status połączenia jest wyświetlana szara 
ikona VOIP151 na pasku zadań.
� W programie Skype przejdź do pozycji 

Narzędzia > Opcje > Zaawansowane > 
Ustawienia zaawansowane > Zarządzaj 
dostępem innych programów do Skype, wybierz 
VOIP151.EXE, kliknij ZMIEŃ, wybierz Zezwól 
temu programowi na korzystanie ze Skype, a 
następnie kliknij OK.

Uwaga
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą rozwiązać 
problemu, odłącz telefon od komputera, a 
następnie ponownie uruchom program Skype i 
sterownik VOIP151. Odczekaj 15 minut i spróbuj 
ponownie. Dalszych informacji szukaj na stronie 
www.philips.com/support.
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Aplikacja Auto Start 17
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B
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D
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Dostosowanie poziomu głośności telefonu 18
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F
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I
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O
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Poziom głośności słuchawki 13
Przegląd telefonu 5

S
Status połączenia 10
Status poczty głosowej e-mail 16
Sterownik VOIP151 9, 17

T
Telekonferencja 14
Tryb nieobecności (Auto Away) 18
Tryb podtrzymywania połączenia 13

U
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programu Skype 18
Ustawienia audio 18
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Wybór urządzenia wejściowego audio dla 
programu Skype 18
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Zmiana automatycznych ustawień domyślnych 
okienka 18
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