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� Prima s: a sua lista de contactos do 

Skype é apresentada no microtelefone e 
no computador.

� Prima u/d para seleccionar o contacto 
para o qual pretende ligar.

� Prima r para fazer a chamada.

� Sempre que receber uma chamada 
Skype, o telefone toca. O LED do 
telefone irá piscar rapidamente e o ícone 
do telefone ficará intermitente.

� Para atender a chamada, prima r.

� Para terminar a chamada, prima e.

Procurar por letra: introduza a 
primeira letra do contacto utilizando o  
teclado, por exemplo, para procurar 
"Simão", prima 7 quatro vezes.

D
� Ajustar o volume do receptor

Prima u para aumentar o volume.
Prima d para diminuir o volume.

� Desactivar o som do microfone
Prima m para desactivar o microfone. O LED irá piscar lentamente.
Prima m novamente para restaurar a comunicação.

Funções durante uma chamada

Nota: o volume do microfone e o volume do receptor também 
poderão ser ajustados através do controlador do VOIP151. Para obter 
mais informações, consulte o manual do utilizador detalhado 
disponível no CD-ROM do VOIP151.

Atender e fazer chamadas

s

� Utilize o teclado para marcar o número 
para o qual pretende ligar.

� Prima r para fazer a chamada.

OU

� Prima s: a sua lista de contactos do 
Skype é apresentada no microtelefone e 
no computador.

� Prima u/d para seleccionar o contacto 
SkypeOut para o qual pretende ligar.

� Prima r para fazer a chamada.

Para detalhes sobre como adquirir uma 
conta SkypeOut, queira visitar:
http://www.skype.com/products/skypeout

E

Bem-vindo à Philips!
Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador disponível no CD-ROM do VOIP151.

Ajuda online
www.philips.com/support
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Para fazer uma chamada SkypeOut, é necessário marcar o prefixo do país 
antes de marcar o número de telefone de destino, ou seja, 00 (e cõdigo de 
pas), 011 (e cõdigo de pas) ou + (e cõdigo de pas). 
Nota: caso pretenda fazer chamadas SkypeOut, deve adquirir créditos 
Skype. Para obter mais informações, queira consultar: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Ligar para um número SkypeOut

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome
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Conteúdo da caixa

Que mais precisa?
- Ligação à Internet 

(banda larga recomendada)
- Windows Vista, Windows XP ou 

Windows 2000
- Unidade de CD-ROM ou DVD-

ROM
- Um desktop ou um laptop com 

porta USB livre

Microtelefone com 
cabo de 1,2 m

Mala de transporte

CD de instalação 
(contém também o manual do utilizador)

Guia de iniciação rápida

Instalar1
Cabo USB

Instalar o software

� Desenrole o cabo USB do seu telefone.

Nota: certifique-se de que o conector 
USB NÃO está ligado antes de iniciar a 
instalação.

A

B � Insira o CD de instalação na unidade de CD-
ROM (ou DVD-ROM) do computador.

� O programa de instalação iniciar-se-á 
automaticamente.

� Siga as instruções do ecrã.
Nota: Se, por alguma razão, a instalação não 
se iniciar automaticamente:
� Em Windows, clique emIniciar e, de 

seguida, em Executar.
� Digite explorer e navegue para a unidade 

de CD-ROM (ou DVD ROM).
� Faça um duplo clique em SetupWizard.exe.

Ligar2
Ligar ficha USB

� No seguimento das instruções, ser-
lhe-á solicitado que ligue a ficha USB 
directamente à ranhura USB do seu 
computador.

Continue a seguir as instruções do 
ecrã.

Concluir a instalação
Utilize a versão Skype fornecida no CD de instalação 
para que o telefone funcione devidamente. As novas 
funções da versão Skype actualizada poderão não 
estar disponíveis no VOIP151; verifique a 
compatibilidade em www.philips.com/support

C
� Clique em Sair.
� Retire o CD de instalação  

da unidade de  CD-ROM 
do computador.
Apreciar3
Instalar pela primeira vez

Nota: caso não possua uma conta 
Skype, poderá obter mais detalhes 
sobre como criar uma em 
http://www.skype.com

� Certifique-se de que o telefone 
está ligado a uma ranhura USB 
directamente no seu computador.

� Se esta for a sua primeira 
instalação, o VOIP151 poderá ser 
iniciado automaticamente. 
Depende da selecção que fizer 
durante a instalação. 

� Caso contrário, se o controlador 
não estiver a funcionar, inicie o 
controlador do VOIP151, fazendo 
um duplo clique sobre o ícone de 
atalho criado no seu ambiente de 
trabalho.

� Inicie o Skype se o controlador do 
VOIP151 não tiver iniciado o 
Skype para si. Faça o login com a 
sua conta de Skype.

� Se esta for a sua primeira vez a 
executar o VOIP151, visualizará a 
mensagem Outro programa 
quer usar o Skype. Seleccione 
Permitir que o programa 
utilize o Skype e clique em OK.
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Visor LCD do microtelefone

Utilizador Skype e estado 
do contacto

Ícones do microtelefone

Online/Skype Me Intermitente: som 
activado

Ausente
Intermitente: chamada 
recebida
Fixo: chamada em curso

Indisponível/Ocupado Chamada retida

Offline/Invisível
Chamada em 
conferência 
em curso

Toque desligado

B
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