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VOIP151

Registre o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

C

Fazer ou responder uma

s

• Pressione s: A sua lista de contatos
Skype é exibida no aparelho e no computador.
• Pressione u/d para selecionar o contato desejado.
• Pressione r poara fazer a ligação
• Quando uma ligação é recebida no Skype,
o telefone toca. O LED no tel-efone piscar
e o ícone do telefone tam-bém.
• Para atender, pressione r.

E

Ligar para número Sky-peOut
Para ver detalhes sobre como obter
uma conta SkypeOut, visite:
http://www.skype.com/products/skypeout

s

Pesquisa por letra: Insira a primeira
letra do contato pelo teclado, ex. para
pesquisar por “Sam”, pressione 7 quatro vezes.

Funções durante uma ligação

• Ajustar o volume do fone de ouvido
Pressione u para aumentar o volume.
Pressione d para diminuir o volume.
• Silenciar microfone
Pressione m para silenciar o microfone. O LED irá piscar devagar.
Pressione m de novo para restaurar a comunicação.

OU
• Pressione s: A sua lista de contatos
Skype é exibida no aparelho e no computador.
• Pressione u/d para selecionar o contato SkypeOut desejado.
• Pressione r para fazer a ligação.

• Para desligar, pressione e.

D

• Use o teclado para discar o número
dese-jado.
• Pressione r para fazer a ligação.

Para fazer uma ligação SkypeOut, é necessário discar o prefixo do país antes
de discar o número do telefone, ex. 00, 011 ou +.
Obs.: Se quiser fazer uma ligação SkypeOut, você precisa comprar créditos
Skype. Para ver mais detalhes, visite: http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit
Bem-vindo à Philips!

Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?
Manual do usuário

Observação: O volume do microfone e do fone de ouvido também
pode ser ajustado pelo VOIP151. Para ver mais informações, con-sulte
o manual do usuário disponível no CDROM do VOIP151.

Consulte o Manual do Usuário disponível no CDROM VOIP151.

Ajuda online
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Guia de início rápido
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O que tem na caixa

1
A

3

Instalar

Cabo USB
Obs.: Cetifique-se de que o conector
USB NÃO esteja conectado antes de
começar a instalação.

A

Aproveitar

Configurar pela primeira vez

• Desenrosque o cabo USB do seu
telefone.

B
Apareho com cabo de 1,20 m

Instalar o software

CD de instalação
(também o Manual do Usuário)

2
Caixa

• Insira o CD de instalação no driver de3
CDROM do computado (ou DVDROM)
• O programa de instalação irá começar
automaticamente
• Siga as instruções da tela

Conectar

Conectar o plugue USB

Guia de Início rápido

- Conexão com a internet
(banda larga recomendada)
- Windows Vista, Windows XP ou
Windows 2000
- Drive de CDROM ou DVDROM
- Desktop ou laptop com porta
USB livre

C

Concluir instalação

• Clique em Sair.
• Remova o CD de instala-ção do drive de
CDROM do computador.

B

Tela LCD do aparelho
Status do contato e
usuário Skype

• Siga as instruções para conec-tar o plugue USB diretamente ao slot USB do
computador.
Siga as instruções da tela.

De que mais você precisa?

Nota: Se não tiver uma conta
Skype, veja como criar uma em
http://www.skype.com

Use a versão do Skype fornecida com o CD
para o telefone funcionar corretamente.
Novas funções de versões atualizadas do
Skype po-dem não estar disponíveis no
VOIP151, veri-fique a compatibilidade em
www.philips.com/support

• Verifique se o telefone está conectado
ao slot USB do computador.
• Se esta for a sua primeira instalação,
o VOIP151 pode ser executado
auto-maticamente. Isto depende da
sua seleção durante a instalação.
• Caso contrário, se o driver não
estiver funcionando, inicie o driver
do VOIP151 clicando duas vezes no
ícone do atalho criado na sua área
de trabalho.
• Inicie o Skype se o driver do VOIP151
não iniciar o Skype para você. Faça o
Login com a sua conta Skype.
• Se esta for a primeira vez executando o VOIP151, você verá a
mensagem Outro programa quer
usar o Skype. Selecione Permitir
que este programa use o Skype
e clique OK.

Ícones do aparelho

Online/SkypeMe

Piscando: Mute ligado

Ausente

Piscando: Ligação recebida
Fixo: ligação em andamento

Não disponível/Não
perturbe (DND)

Ligação em espera

Offline/Invisível

Ligação em conferência em
andamento
Toque desligado

