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Skype aramaları

• Skype Kişileri listesine erişmek için : tuşuna 
basın.

• Skype kişisini seçmek için u veya d tuşuna 
basın.

• Seçilen kişiyi aramak için r tuşuna basın.

• Aramayı cevaplamak için, r tuşuna basın.

Bir arama geldiğinde, telefon çalar, telefon 
simgesi yanıp söner.

Aramayı bitirmek için e tuşuna basın veya 
telefonu şarj cihazına koyun.

Arama yapma ve cevaplamaA

• Skype Kişileri listesine erişmek için : tuşuna 
basın.

• Aramak istediğiniz kişiyi seçmek için u veya d 
tuşuna basın.

VEYA
• Harf ile bulma: Tuş takımını kullanarak 

kişinin ilk harfini girin örn. “Sam” adlı kişiyi 
bulmak için, 7 tuşuna dört kez basın.

Kişi listesi Skype kişilerini ve çevrimiçi 
durumlarını gösterir.

Kişi listesini kullanmaB

s:

Skype kullanıcı ve kişi durumuC

Çevrimdışı Rahatsız Etme Müsait (arama iletme ve 
sesli posta için)

Çevrimiçi Skype kredisi 
araması Yeni kişi isteği

Dışarıda/
Müsait değil Bloke Paylaşılan telefon rehberi

Bilinmeyen

Philips’e Hoşgeldiniz!
Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome 

Yardıma ihtiyacınız mı var?
Kullanıcı Kılavuzu
VOIP855 CDROM’unda bulunan Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardım
www.philips.com/support 

SkypeOut veya Normal telefon aramaları

• Telefon numarasını girin
• Sçnk tuşuna basın.
• Normal arama veya SkypeOut araması 

seçin.
Seç tuşuna basın.

• Aramayı cevaplamak için, r tuşuna basın.

SkypeOut hesabının nasıl alınacağına ilişkin 
bilgiler için, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin:
http://www.skype.com/products/skypeout

Aramayı bitirmek için e tuşuna basın veya 
telefonu şarj cihazına koyun.

SkypeOut veya Normal telefon numarası aramaA

<
Sçnk

Not: SkypeOut araması yapmak için önce ülke önekini aramalısınız (örn. Fransa için 0033 veya +33).
İpucu: "+" çevirmek için 0 tuşuna basın.

Ürününüzü kaydetmek ve destek için VOIP855
www.philips.com/welcome
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Kutuda neler var?

Başka nelere ihtiyacınız olacak
• Telefon hattı
• ADSL/Kablo modem router 

veya ADSL/Kablo modeme bağlı 
router ile yüksek hızlı internet 
bağlantısı. En az bir tane 
Ethernet LAN girişi olmalıdır.

El cihazıAna ünite 

Garanti

NiMH AAA 
Şarj edilebilir 

Pil x 2

Ana ünite için güç 
kaynağı

CDROM olarak 
Kullanıcı Kılavuzu

Telefon Kablosu* Hızlı  Başlama 
Kılavuzu

Bir Ethernet kablosu 
(RJ45 konektörlü)

UYARI Her zaman telefonunuzla birlikte verilmiş olan kabloları ve pilleri kullanın.!

* Kutuda opsiyonel telefon hattı adaptörleri olabilir.

 Güç kaynaklı şarj aleti

Bağlan1

1.  Adaptörün fişini ana ünitenin altına takın ve fişini standart duvar prizine 
takın.

2.  Ethernet kablosunun bir ucunu ana ünitenin altındaki ethernet soketine 
takın, diğer ucunu ADSL/Kablo modem veya Internete bağlı router ya da 
switch/hub üzerine takın.

3.  Telefon hattı kablosunu ana ünitenin altındaki telefon soketine takın, diğer 
ucunu telefon hattına bağlayın.

Ana üniteyi bağlamaA

1.  Adaptörü standart 
duvar prizine takın.

Şarj cihazını bağlamaB
Yükle2
Bantı çıkartınA El cihazını 24 saat süreyle şarj 

edin
B

İlk kullanımdan önceki ayarlar
İlk kullanımdan önce, dil ayarı yapmanız, 
anlaşmayı kabul etmeniz, telefonun 
kullanılacağı ülkeyi seçmeniz ve alan 
kodunu ayarlamanız (opsiyonel) 
istenecektir.
Ekran dilini ayarlama:
• Dili seçmek için u veya d tuşuna basın.
• Onaylamak için Seç tuşuna basın.
Skype anlaşmasını gözden geçir:
• Anlaşmaya göz atmak için u veya d 

tuşunu kullanın.
• Anlaşmayı kabul ve devam etmek için 

Kab.Et tuşuna basın.

Ülkenizi seçme:
• Ülkenizi seçmek için u veya d tuşuna 

basın.
• Onaylamak için Seç tuşuna basın.
Alan kodunuzu ayarlama: (opsiyonel)
• Alan kodunu girin. 

Alan kodu ülkeye bağlıdır, alan kodu 
kullanmıyorsanız Tamam'a basın.
Yazım hatalarını düzeltmek için Temizle 
tuşuna basın.

• Onaylamak için Tamam 'a basın.

Otomatik olarak tekrar başladıktan 
sonra, telefonunuz sizden Skype oturumu 
açmanızı isteyecektir.
Mevcut Skype kullanıcısı olarak oturum 
açma
• Menü tuşuna basın.
• Skype Durumu > Bağlan seçin.
• Skype adınızı girin. Tamam tuşuna 

basın veya görüntüleniyorsa kullanıcı 
adınızı seçin.

• Skype şifrenizi girin. Tamam'a basın.
• Ekrandaki talimatları izleyin.

Yeni Skype hesabı oluşturma
• Yeni hesap oluştur seçin. Seç 

tuşuna basın.
• Yeni Skype adınızı girin. Tamam'a 

basın.
• Bu hesap için  şifre girin. Tamam'a 

basın. 
• Şifreyi tekrarlayın. Tamam'a basın.
• Anlaşmayı kabul etmek için Kab.Et 

tuşuna basın.

Skype oturumu açma
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