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Πραγµατοποίηση και απάντηση κλήσεωνC
• Πατήστε s: Εµφανίζεται η λίστα 
επαφών Skype στο ακουστικό και στον 
υπολογιστή.

• Πατήστε u/d για επιλογή της επαφής 
που επιθυµείτε να καλέσετε.

• Πατήστε r για να πραγµατοποιήσετε 
την κλήση.

• Όταν προκύψει εισερχόµενη κλήση 
Skype, το τηλέφωνο θα κτυπήσει. Η 
λυχνία LED στο τηλέφωνο θα 
αναβοσβήνει γρήγορα και το εικονίδιο 
του τηλεφώνου θα αναβοσβήνει.

• Για να απαντήσετε την κλήση, πατήστε 
r.

• Για να τερµατίσετε την κλήση, πατήστε 
e.
Αναζήτηση κατά γράµµα: Εισάγετε 
το πρώτο γράµµα της επαφής 
χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο, 
π.χ. για να αναζητήσετε “Sam”, πιέστε 
το 7 τέσσερις φορές.

• Ρύθµιση έντασης ακουστικού
Πατήστε u για αύξηση της έντασης.
Πατήστε d για µείωση της έντασης.

• Αποσιώπηση µικροφώνου
Πατήστε m για να αποσιωπήσετε το µικρόφωνο. Η λυχνία LED θα 
αναβοσβήνει αργά.
Πατήστε m ξανά για αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια µιας κλήσης

Σηµείωση: Η ένταση του µικροφώνου και η ένταση του ακουστικού 
µπορούν επίσης να ρυθµιστούν µέσω του προγράµµατος οδήγησης 
του VOIP151. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το λεπτοµερές 
εγχειρίδιο χρήστη το οποίο είναι διαθέσιµο στο VOIP151 CDROM.
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• Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο για 
να σχηµατίσετε τον αριθµό που 
επιθυµείτε να καλέσετε.

• Πατήστε r για να πραγµατοποιήσετε 
την κλήση.
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• Πατήστε s: Εµφανίζεται η λίστα 
επαφών Skype στο ακουστικό και στον 
υπολογιστή.

• Πατήστε u/d για επιλογή της επαφής 
SkypeOut που επιθυµείτε να καλέσετε.

• Πατήστε r για να πραγµατοποιήσετε 
την κλήση.

Για πληροφορίες σχετικά µε την 
απόκτηση ενός λογαριασµού SkypeOut , 
παρακαλούµε επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.skype.com/
products/skypeout
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Καλώς ήλθατε στην Philips!
Εγγραφή και υποστήριξη προϊόντος στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;
Εγχειρίδιο Χρήστη
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη το οποίο είναι διαθέσιµο στο VOIP151 CDROM.
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Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση SkypeOut, είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε 
τον κωδικό της χώρας, πριν πληκτρολογήσετε τον αριθµό του τηλεφώνου που καλείτε, 
δηλ. 00 (& κωδικό χώρας), 011 (& κωδικό χώρας) ή + (& κωδικό χώρας). 
Σηµείωση: Εάν θέλετε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις SkypeOut , πρέπει να 
αγοράσετε µονάδες Skype. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, παρακαλούµε 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Κλήση αριθµού SkypeOut

Εγγραφή και υποστήριξη προϊόντος στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome
Καλώς ήλθατε
Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης
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Εγκατάσταση

Σύνδεση

Απολαύστε



Τι περιέχει το κουτί

Τι επιπλέον θα χρειαστείτε;
- Σύνδεση Internet 

(συνιστάται ευρυζωνική)
- Windows Vista, Windows XP ή 

Windows 2000
- Μονάδα δίσκου CDROM ή 

DVDROM 
- έναν επιτραπέζιο ή φορητό 
υπολογιστή µε ελεύθερη θύρα 
USB

Ακουστικό µε 
καλώδιο 1.2m

Θήκη µεταφοράς

CD εγκατάστασης 
(επίσης περιέχει το εγχειρίδιο χρήστη)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Εγκατάσταση1
Καλώδιο USB

Εγκαταστήστε το λογισµικό

• Ξετυλίξτε το καλώδιο USB από το 
τηλέφωνό σας.

Σηµείωση: Παρακαλούµε 
βεβαιωθείτε ότι το βύσµα USB
∆ΕΝ είναι συνδεδεµένο πριν ξεκινήσει 
η εγκατάσταση.
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• Εισάγετε το CD εγκατάστασης στη 

µονάδα δίσκου CD ROM (ή DVD ROM) 
του υπολογιστή.

• Το πρόγραµµα εγκατάστασης θα 
εκκινηθεί αυτόµατα

• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
Σηµείωση: Εάν για κάποιο λόγο η 
εγκατάσταση δεν εκκινηθεί αυτόµατα:
• Στα Windows, κάντε κλικ στο Έναρξη, 
και κατόπιν κάντε κλικ στο Εκτέλεση.

• Πληκτρολογήστε explorer και 
µετακινηθείτε στη µονάδα δίσκου CD 
ROM (ή DVD ROM).

• Κάντε διπλό κλικ στο SetupWizard.exe.

Σύνδεση2
Συνδέστε το βύσµα USB

• Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα σας 
ζητηθεί να συνδέσετε το βύσµα USB 
απευθείας στη θύρα USB του 
υπολογιστή σας.

Συνεχίστε να ακολουθείτε τις 
οδηγίες στην οθόνη.

Ολοκλήρωση εγκατάστασης
Χρησιµοποιήστε την έκδοση του Skype που παρέχεται 
στο CD εγκατάστασης για να λειτουργήσει το τηλέφωνο 
σωστά. Νέες λειτουργίες από αναβαθµισµένη έκδοση 
του Skype µπορεί να µην είναι διαθέσιµες στο VOIP151, 
ελέγξτε τη συµβατότητα στην ιστοσελίδα 
www.philips.com/support

C
• Κάντε κλικ στο Έξοδος.
• Αφαιρέστε το CD 
εγκατάστασης από τη 
µονάδα δίσκου CDROM 
του υπολογιστή.
Απολαύστε3

Σηµείωση:Εάν δε διαθέτετε ένα 
λογαριασµό Skype, µπορείτε να 
βρείτε λεπτοµέρειες για το πώς 
θα δηµιουργήσετε έναν στην 
ιστοσελίδα http://www.skype.com

• Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι 
απευθείας συνδεδεµένο µε µια θύρα 
USB του υπολογιστή σας.

• Εάν πρόκειται για την πρώτη σας 
εγκατάσταση, το VOIP151 µπορεί να 
εκκινηθεί αυτόµατα. Εξαρτάται από την 
επιλογή σας κατά την εγκατάσταση. 

• ∆ιαφορετικά, εάν το πρόγραµµα 
οδήγησης δεν εκτελείται, εκκινήστε το 
πρόγραµµα οδήγησης VOIP151 
κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο 
συντόµευσης που δηµιουργήθηκε 
στην επιφάνεια εργασίας σας.

• Εκκινήστε το Skype εάν το πρόγραµµα 
οδήγησης VOIP151 δεν εκκινήσει το 
Skype για εσάς. Συνδεθείτε µε το δικό 
σας λογαριασµό Skype.

• Εάν είναι η πρώτη φορά που 
λειτουργείτε το VOIP151, θα δείτε το 
µήνυµα Ένα άλλο πρόγραµµα 
ζητά να χρησιµοποιήσει το 
Skype. Επιλέξτε Να επιτραπεί 
η χρήση του Skype και κάντε 
κλικ στο OK.
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Οθόνη LCD ακουστικού

Κατάσταση χρήστη Skype 
και επαφής 

Εικονίδια ακουστικού

Συνδεδεµένος-η / 
SkypeMe

Αναβοσβήνει: 
Αποσιώπηση 
ενεργοποιηµένη

Λείπω
Αναβοσβήνει: 
Εισερχόµενη κλήση
Σταθερό: Κλήση σε 
εξέλιξη

Μη διαθέσιµος-η / 
Μην ενοχλείτε Κλήση σε αναµονή

Αποσυνδεδεµένος-η / 
Αόρατος-η

Κλήση σύσκεψης
σε εξέλιξη 

Κουδούνισµα 
ανενεργό
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Ρύθµιση για την πρώτη φορά
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