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� Druk op s: Uw Skype-contactlijst 

wordt op de handset en op de pc 
getoond.

� Druk op u/d om de contacpersoon die 
u wilt bellen te selecteren.

� Druk op r om te bellen

� Bij een inkomend Skype-gesprek belt de 
telefoon.  De LED op de telefoon knippert 
snel en het telefoonicoon gaat knipperen.

� Druk op r om het gesprek aan te nemen.

� Druk op e om het gesprek te beëindigen

Zoeken op letter: Voer de eerste 
letter van de contacpersoon in, bijv. om 
te zoeken naar �Sam� drukt u vier keer 
op 7.

D
� Hoornvolume instellen

Druk opu om het volume te verhogen.
Druk op d om het volume te verlagen.

� Microfoon uitschakelen
Druk op m om de microfoon uit te schakelen. De LED knippert langzaam.
Druk nogmaals op m om de microfoon weer in te schakelen.

Functies tijdens een gesprek

Opmerking: Het volume van de microfoon en van de hoorn kan ook 
via het VOIP151-besturingsprogramma worden ingesteld. Nadere 
bijzonderheden zijn beschikbaar in de handleiding op de VOIP151 
CDROM.

Bellen en gesprekken beantwoorden

s

� Gebruik de druktoetsen om het 
gewenste nummer te bellen.

� Druk op r om de verbinding tot stand 
te brengen.
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� Druk op s: Uw Skype-contactlijst 
wordt op de handset en op de pc 
getoond.

� Druk op u/d om het SkypeOut contact 
die u wilt bellen te selecteren.

� Druk op r om de verbinding tot stand 
te brengen.

Meer bijzonderheden over het openen 
van een SkypeOut account vindt u op :
http://www.skype.com/products/skypeout
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Welkom bij Philips!
Ga voor het registreren van uw product en voor ondersteuning naar 
www.philips.com/welcome

Hulp nodig?
Handleiding 
Zie de Handleiding op de VOIP151 CDROM.

Online hulp
www.philips.com/support
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Wanneer u SkypeOut belt, moet de internationale toegangscode vóór het 
telefoonnummer worden ingevoerd, bijv. 00 (& landcode), 011 (& landcode) 
of + (& landcode).  
Opmerking: Om met SkypeOut te bellen moet u Skype krediet kopen. Nadere 
bijzonderheden vindt u op: http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

SkypeOut-nummer bellen

Ga voor het registreren van uw product en voor ondersteuning naar
www.philips.com/welcome
Welkom
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Inhoud van de verpakking

Wat u verder nodig hebt
- Internetaansluiting 

(breedbandaansluiting 
aanbevolen)

- Windows Vista, Windows XP of 
Windows 2000

- Cd-rom- of dvd-station
- een desktop computer of een 

laptop met vrije USB-poort

Handset met snoer van 
1,2 meter

Reistasje

Installatie-cd 
(bevat tevens Handleiding)

Korte handleiding

Installeren1
USB-kabel

De software installeren

� De USB-kabel van de telefoon  
loswikkelen.

Opmerking: Zorg ervoor dat de 
USB-stekker NIET is aangesloten 
voordat met installeren wordt 
begonnen.

A

B � Plaats de installatie-cd in het cd-rom (of 
dvd) station

� Het installatieprogramma wordt 
automatisch gestart.

� Volg de aanwijzing op het beeldscherm.
Opmerking: 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.

Aansluiten2
USB-stekker aansluiten

� U wordt gevraagd om de USB-stekker 
op de USB-poort van de pc aan te 
sluiten. 

Volg de instructies op het 
beeldscherm.

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

C
� Klik op Afsluiten.
� Verwijder de installatie-cd 

van het cdrom-station van 
de computer.
Genieten3
Ingebruikneming

Opmerking: Wanneer u nog geen 
Skype-account hebt aangemaakt, 
ga dan naar http://www.skype.com

� 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. Dit hangt af van 
de gekozen instelling tijdens het 
installeren. 

� 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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LCD handset display

Skype-gebruiker & 
Contact status

Handset-iconen

Online / SkypeMe Knipperen: Microfoon 
uitschakelen

Afwezig

Knipperen: Inkomend 
gesprek
Zonder onderbreking: 
In gesprek

Niet beschikbaar / 
Niet storen Gesprek in de wacht 

Offline / Onzichtbaar Bezig 
Conferentiegesprek

Beltoon Uit 
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