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Chamadas Skype

� Prima : para aceder à sua lista de 
contactos Skype.

� Prima u ou d para seleccionar o contacto 
Skype.

� Prima r para ligar para o contacto 
seleccionado.

� Para atender uma chamada, prima r.

Quando receber uma chamada, o telefone 
irá tocar.

Para terminar uma chamada, prima e ou 
coloque o telefone no carregador.

Efectuar e atender chamadasA

� Prima : para aceder à sua lista de 
contactos Skype.

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

OU
� Procure pela letra: Introduza a primeira 

letra do contacto utilizando o teclado, por 
exemplo, para procurar �Sam�, prima 7 
quatro vezes.

A lista de contactos apresenta os contactos 
Skype e o estado on-line.

Utilizar a lista de contactosB

s:

Utilizador Skype e estado do contactoC

Off-line Não incomodar
Disponível (para 
reencaminhamento de 
chamadas e correio de voz)

On-line Chamada com 
créditos Skype Novo pedido de contacto

Ausente/
Indisponível Bloqueado Agenda partilhada

Desconhecido

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

Necessita de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador que se encontra disponível no CD-ROM do VOIP855.

Ajuda on-line
www.philips.com/support 

Chamadas SkypeOut ou de linha fixa

� Introduza o número de telefone.
� Prima Opções.
� Seleccione Chamada normal ou Cham. 

SkypeOut.
Prima Selec..

� Para atender uma chamada, prima r.

Para mais informações acerca de como 
obter uma conta SkypeOut, visite:
http://www.skype.com/products/skypeout

Para terminar uma chamada, prima e ou 
coloque o telefone no carregador.

Efectuar uma chamada para um número SkypeOut ou de linha fixaA

<
Opções

Nota: Para efectuar uma chamada SkypeOut, tem de marcar primeiro o indicativo do país (por ex., 
0033 ou +33 para França).
Sugestão: Prima demoradamente a tecla 0 para marcar �+�.

Registe o seu produto e obtenha assistência em VOIP855
www.philips.com/welcome
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Conteúdo da caixa

O que mais irá necessitar
� Uma linha telefónica
� Ligação à Internet de alta 

velocidade com um router com 
modem ADSL/cabo ou um 
router ligado a um modem 
ADSL/cabo. Necessita de pelo 
menos uma ficha LAN Ethernet 
disponível.

 TelefoneEstação de base 

Garantia

2 pilhas 
NiMH tipo AAA 

recarregáveis

Fonte de 
alimentação da 

base

Manual do utilizador 
em CD-ROM

Fio telefónico* Guia de 
iniciação rápida

Um cabo Ethernet 
(com conector 

RJ45)

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e as pilhas fornecidos com o seu 
telefone.

!

*Podem ser incluídos adaptadores de linha opcionais na caixa.

 Carregador com fonte 
de alimentação

Ligar1

1.  Introduza a ficha de saída do adaptador de alimentação de rede na 
parte inferior da estação de base e o adaptador de alimentação de 
rede a uma tomada de parede padrão.

2.  Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à tomada Ethernet da parte 
inferior da estação de base e a outra extremidade a um modem ADSL/
cabo ou a um router ou interruptor/hub ligado à Internet.

3.  Ligue o fio telefónico à tomada de telefone na parte inferior da estação 
de base e à tomada de parede.

Ligar a estação de baseA

1.  Ligue o adaptador de 
alimentação de rede a 
uma tomada de 
parede padrão.

Ligar o carregadorB
Instalar2
Retire a fita adesivaA Carregue o telefone 

durante 24 horas
B

Definições antes da primeira utilização
Quando colocar o telefone a funcionar 
pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para 
definir o seu idioma, para aceitar um 
acordo, para seleccionar o país onde o 
seu telefone vai ser utilizado e para 
definir o código de área (opcional).
Definir o idioma do visor:
� Prima u ou d para seleccionar o seu 

idioma.
� Prima Selec. para confirmar.
Rever o acordo Skype:
� Prima u ou d para percorrer o 

ecrã.

� Prima Aceitar para aceitar o 
acordo e continuar.

Seleccionar o seu país:
� Prima u ou d para seleccionar o seu 

país.
� Prima Selec. para confirmar.
Definir o seu código de área: (opcional)
� Introduza o código de área. 

O código de área depende do país, se não 
estiver a utilizar o código de área, prima OK.
Prima Limpar para corrigir erros de 
digitação.

� Prima OK para confirmar.

Depois de reiniciar automaticamente o 
seu produto, ser-lhe-á solicitado que 
inicie a sessão na sua conta Skype ou 
que crie uma nova conta.
Iniciar a sessão como utilizador Skype 
existente
� Prima Menu.
� Seleccione Estado do Skype > 

Entrar.
� Introduza o seu nome Skype. Prima 

OK ou seleccione o seu nome de 
utilizador se for visualizado.

� Introduza a sua palavra-passe Skype. 
Prima OK.

� Siga as instruções no ecrã.
Criar uma nova conta Skype
� Seleccione Criar nova conta. 

Prima Selec..
� Introduza um novo nome Skype. 

Prima OK.
� Introduza uma palavra-passe para 

esta conta. Prima OK. 
� Volte a introduzir a palavra-passe. 

Prima OK.
� Prima Aceitar para aceitar o 

acordo.

Iniciar sessão no Skype

C

D


	Ligar
	Instalar
	Desfrutar

