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• s tuşuna basın: Skype kişi listeniz 

telefonda ve bilgisayarda görüntülenir.
• Aramak istediğiniz kişiyi seçmek için u/
d tuşuna basın.

• Arama yapmak için r tuşuna basın

• Skype araması geldiğinde telefon çalar. 
Telefondaki LED ve bilgisayardaki telefon 
simgesi hızla yanıp söner.

• Aramayı cevaplamak için, r tuşuna basın.

• Aramayı sona erdirmek için, e tuşuna 
basın.

Harf ile bul: Tuş takımını kullanarak 
kişinin ilk harfini girin örn. “Sam” adlı 
kişiyi bulmak için, 7 tuşuna dört kez 
basın.

D
• Konuşma Sesini Ayarlama

Sesi artırmak için u tuşuna basın.
Sesi azaltmak için d tuşuna basın.

• Mikrofonu Sessizleştirme
Mikrofonu sessizleştirmek için m tuşuna basın. LED yavaşça yanıp söner.
İletişime devam etmek için m tuşuna tekrar basın.

Arama sırasındaki özellikler

Not: Mikrofon ve konuşma sesi VOIP151 sürücüsü ile de ayarlanabilir. 
Daha fazla bilgi için, VOIP151 CDROM’unda bulunan detaylı kullanıcı 
kılavuzuna bakın.

Arama yapma ve cevaplama

s

• Tuş takımı ile aramak istediğiniz 
numarayı girin.

• Arama yapmak için r tuşuna basın.

VEYA

• s tuşuna basın: Skype kişi listeniz 
telefonda ve bilgisayarda görüntülenir.

• Aramak istediğiniz SkypeOut kişisini 
seçmek için u/d tuşuna basın.

• Arama yapmak için r tuşuna basın.

SkypeOut hesabının nasıl alınacağına 
ilişkin bilgiler için, lütfen aşağıdaki adresi 
ziyaret edin:
http://www.skype.com/products/skypeout
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Philips’e Hoşgeldiniz!
Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Kılavuzu
VOIP151 CDROM’unda bulunan Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support
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SkypeOut araması yapmak için, aradığınız telefon numarasından önce ülke 
kodunu ön ekini girmeniz gereklidir, örn. 00 (& ülke kodu), 011 (& ülke 
kodu) veya + (& ülke kodu). 
Not: SkypeOut aramaları yapmak için, Skype kredisi satın almanız gereklidir. 
Daha fazla detay için aşağıdaki adresi ziyaret edin: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

SkypeOut numarası arama

Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome
Hoş geldiniz
Hızlı Başlama Kılavuzu
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Kutuda neler var?

Başka nelere ihtiyacınız olacak?
- İnternet bağlantısı

(geniş bant tavsiye edilir)
- Windows Vista, Windows XP 

veya Windows 2000
- CDROM veya DVDROM sürücü
- boş USB porta sahip masa üstü 

veya laptop bilgisayar

1.2m kablosu ile 
birlikte telefon

Taşıma çantası

Kurulum CD’si
(Kullanıcı Kılavuzunu da içerir)

Hızlı  Başlama 
Kılavuzu

Kur1
USB kablo

Yazılımın kurulması

• Telefonunuza sarılı olan USB kabloyu açın.

Not: Kurulum başlamadan önce
USB konektörün takılı 
OLMADIĞINDAN emin olun.

A

B • Kurulum CD’sini bilgisayarınızın CD 
ROM (ve DVD ROM) sürücüsüne 
yerleştirin.

• Kurulum otomatik olarak başlayacaktır.
• Ekrandaki talimatları izleyin.
Not: Herhangi bir sebeple kurulum 
otomatik olarak başlamazsa:
• Windows’da, Başlat’a tıklayın ve sonra 

Çalıştır’a tıklayın.
• explorer yazın ve CD ROM (veya DVD 

ROM) sürücüye gidin.
• SetupWizard.exe üzerine çift tıklayın.

Bağlan2
USB fişi takın

• Talimatları izlediğinizde, USB fişi 
doğrudan bilgisayarınızın USB 
portuna takmanız istenecektir.

Ekrandaki talimatları izlemeye 
devam edin.

Kurulumu tamamlama Telefonun düzgün çalışması için CD 
içinde sağlanan Skype sürümünü 
kullanın. Daha güncel Skype sürümünde bulunan 
yeni özellikle VOIP151 ile kullanılamayabilir, 
uyumluluğu www.philips.com/support 
adresinden kontrol edin.

C
• Çıkış üzerine tıklayın.
• Kurulum CD’sini 

bilgisayarınızın CD ROM 
sürücüsünden çıkartın
Eğlen3
İlk kullanım için ayarlama

Not: Eğer Skype hesabınız yoksa, 
bir hesabın nasıl oluşturulacağı ile 
ilgili bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz 
http://www.skype.com

• Telefonun bilgisayarınızın USB 
portuna doğrudan takılı olduğundan 
emin olun.

• Eğer bu ilk kurulum ise, VOIP151 
otomatik olarak çalışabilir. Bu 
kurulum sırasındaki tercihlerinize 
bağlıdır. 

• Aksi takdirde, sürücü çalışmıyorsa, 
masaüstünüzde oluşturulmuş 
simgeye çift tıklayarak VOIP151 
sürücüsünü çalıştırın.

• VOIP151 Skype uygulamasını 
başlatmazsa, Skype uygulamasını 
çalıştırın. Skype hesabınızla oturum 
açın.

• Bu VOIP151’i ilk kullanışınızsa, Diğer 
program Skype 'yi kullanmak 
istiyor mesajını görürsünüz. Bu 
programın Skype’i kullanmasına 
izin ver seçin ve Tamam’a tıklayın.

A

LCD telefon ekranı

Skype Kullanıcısı ve Kişiler
durum

Telefon simgeleri

Çevrim İçi / SkypeMe Yanıp söndüğünde: Sessiz 
Açık

Uzakta
Yanıp söndüğünde: Gelen 
arama
Sabit: Devam eden arama

Müsait Değil / Rahatsız 
Etmeyin Arama beklemede

Çevrim Dışı / 
Görünmez

Devam eden
Konferans arama

Zil Kapalı
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