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• Naciśnij s: lista kontaktów Skype jest 

wyświetlana na słuchawce telefonu i na 
komputerze.

• Naciśnij u/d w celu wyboru żądanego 
numeru, aby wykonać połączenie.

• Naciśnij r w celu wykonania połączenia.

• Podczas przychodzącego połączenia Skype 
dzwonek telefonu dzwoni. Wskaźnik LED na 
telefonie szybko pulsuje, a ikona telefonu 
zaczyna migać.

• W celu odebrania połączenia naciśnij r.

• W celu zakończenia połączenia naciśnij e.

Wyszukiwanie według litery: wpisz 
pierwszą literę numeru kontaktowego za 
pomocą klawiatury, np. celu wyszukania 
„Sam”, naciśnij cztery razy 7 .

D
• Dostosowanie poziomu głośności słuchawki

Naciśnij u w celu zwiększenia poziomu głośności.
Naciśnij d w celu zmniejszenia poziomu głośności.

• Wyciszenie mikrofonu
Naciśnij m w celu wyciszenia mikrofonu; wskaźnik LED powoli pulsuje.
Naciśnij m ponownie w celu przywrócenia normalnej komunikacji.

Funkcje dostępne podczas połączenia

Uwaga: Poziom głośności mikrofonu i słuchawki może zostać również 
dostosowany przez sterownik VOIP151. W celu uzyskania dalszych 
informacji patrz szczegóły instrukcji użytkownika VOIP151 na płycie 
CD-ROM.

Wykonywanie i odbieranie połączeń

s

• Za pomocą klawiatury wybierz żądany 
numer.

• Naciśnij r w celu wykonania połączenia.

LUB

• Naciśnij s: lista kontaktów Skype jest 
wyświetlana na słuchawce telefonu i na 
komputerze.

• Naciśnij u/d w celu wyboru numeru 
kontaktowego użytkownika spoza 
SkypeOut, który ma zostać połączony.

• Naciśnij r w celu wykonania 
połączenia.

W celu uzyskania szczegółów na temat 
możliwości założenia konta użytkownika 
spoza SkypeOut prosimy odwiedzić stronę:
http://www.skype.com/products/skypeout
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Zapraszamy do firmy Philips!
Zarejestruj ten produkt i otrzymaj pomoc techniczną na stronie
www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja użytkownika
Zapoznaj się z instrukcją użytkownika VOIP151, dostępną na płycie CD-ROM.

Pomoc online
www.philips.com/support
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W celu wykonania połączenia do użytkownika spoza SkypeOut konieczne jest 
wybranie numeru kierunkowego danego kraju przed numerem docelowego 
rozmówcy, np. 00 (& kod kraju), 011 (& kod kraju) lub + (& kod kraju).
Uwaga: W celu wykonywania połączeń do użytkowników spoza SkypeOut 
konieczne jest zakupienie abonamentu SkypeOut. Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy odwiedzić stronę: http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit.

Połączenie z użytkownikami spoza SkypeOut

Zarejestruj ten produkt i otrzymaj pomoc techniczną na stronie
www.philips.com/welcome
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Instalacja

Podłączanie

Korzystaj z zalet 
produktu



Zawartość opakowania

Co jeszcze jest potrzebne 
- Połączenie internetowe

(zalecane szerokopasmowe)
- system operacyjny Windows 

Vista, Windows XP lub 
Windows 2000

- napędy CD lub DVD
- komputer stacjonarny lub laptop 

z wolnym portem USB

Słuchawkawraz z 
przewodem długości 

1,2 m

Torba podróżna

Instalacyjna płyta CD
(zawiera również instrukcję użytkownika)

Instrukcja użytkownika

Instalacja1
Kabel USB

Instalowanie 
oprogramowania

• Umieść płytę instalacyjną w napędzie CD 
(lub DVD) komputera.

• Program instalacyjny uruchamia się 
automatycznie.

• Należy stosować się do instrukcji 
podawanych na ekranie.

Uwaga: Jeśli z jakiegoś powodu instalacja nie
rozpocznie się automatycznie:
• W systemie operacyjnym Windows: klikn

Start, a następnie Uruchom.
• Wybierz explorer i przejdź do napędu 

CD (lub DVD).
• Dwukrotnie kliknij SetupWizard.exe.

• Rozwiń podłączony do telefonu kabel 
USB.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji 
upewnij się, że złącze USB
NIE jest podłączone do portu.
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Podłączanie2
Podłącz złącze USB

• Zgodnie z zaleceniami instrukcji, 
zostaniesz poproszony o podłączenie 
złącza USB bezpośrednio do portu 
USB w komputerze.

Należy stosować się do instrukcji 
podawanych na ekranie.

Zakończenie instalacji Aby komputer działał prawidłowo,
użyj dostarczonej na płycie instalacyjnej wersji 
programu Skype. Sterownik VOIP151 może nie 
obsługiwać nowych funkcji zaktualizowanej wersji 
– sprawdź zgodność na stronie 
www.philips.com/support
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• Kliknij Wyjdź.
• Wyjmij instalacyjną płytę 

CD z napędu komputera .
Korzystaj z zalet produktu3
Pierwsza instalacja

Uwaga: Jeżeli nie posiadasz konta 
Skype, w celu uzyskania szczegółów 
na temat możliwości założenia konta 
użytkownika zapoznaj się ze stroną
http://www.skype.com.

• Upewnij się, że telefon został 
podłączony bezpośrednio do portu 
USB komputera.

• W przypadku pierwszej instalacji 
sterownik VOIP151 może zostać 
uruchamiany automatycznie, 
zależnie od wyboru dokonanego 
podczas instalacji. 

• W przeciwnym razie, jeśli sterownik 
nie zostanie uruchomiony, 
rozpocznij jego uruchamianie przez 
dwukrotne kliknięcie utworzonej na 
pulpicie ikony skrótu.

• Uruchom program Skype, jeśli 
sterownik VOIP151 go nie 
uruchomił. Zaloguj się na koncie 
Skype.

• W przypadku pierwszego 
uruchomienia VOIP151 będzie 
widoczna wiadomość Inny 
program chce używać Skype. 
Wybierz Zezwól temu 
programowi na korzystanie ze 
Skype i kliknij OK.
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Wyświetlacz LCD słuchawki telefonu

Użytkownik Skype i 
status połączenia

Ikony słuchawki telefonu

Dostępny / Tryb 
SkypeMe

Migająca: Wyciszenie 
włączone

Zaraz wracam
Migająca: Połączenie 
przychodzące
Stała: połączenie w toku

Niedostępny / Nie 
przeszkadzać

Połączenie w trybie 
podtrzymania

Niepodłączony / 
Niewidoczny

W toku Połączenie 
telekonferencyjne

Dzwonek wyłączony

B
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