
 

Genieten 3
Skypegesprekken

� Druk op : om uw lijst met Skype 
Contactpersonen te openen.

� Druk op u of d om een Skype 
contactpersoon te selecteren.

� Druk op r om het geselecteerde 
contactpersoon te bellen.

� Druk op r om een gesprek aan te nemen.

Bij inkomende gesprekken gaat de telefoon 
over.

Druk op e of plaats de telefoon op de 
oplader om het gesprek te beëindigen.

Bellen en gesprekken aannemenA

� Druk op : om uw lijst met Skype 
Contactpersonen te openen.

� Druk op u of d om het gewenste 
contactpersoon te selecteren.

OF
� Zoek op letter: Voer de eerste letter van 

het contactpersoon in met het toetsenbord. 
Om b.v. naar �Sam� te zoeken, vier keer op 
7 drukken.

De lijst contactpersonen toont de Skype 
contacten en de online status.

Gebruik van de lijst contactpersonenB

s:

Skype gebruiker en contact statusC

Offline Niet storen Beschikbaar (voor gesprekken 
doorschakelen en voicemail)

Online Skype 
kredietgesprek

Verzoek nieuw 
contactpersoon

Afwezig/niet 
beschikbaar Geblokkeerd Gedeeld telefoonboek

Onbekend

Welkom bij Philips!
Registreer uw product en profiteer van ondersteuning bij
www.philips.com/welcome 

Hulp nodig?
Handleiding
Zie de Gebruikershandleiding op de VOIP855 CDROM.

Online hulp
www.philips.com/support 

SkypeOut of Vaste net

� Voer het telefoonnummer in.
� Druk op Opties.
� Selecteer Gewone oproep of SkypeOut 

opr..
Druk op Select.

� Druk op r om een gesprek aan te nemen.

Voor informatie over een SkypeOut-
rekeningen gaat u naar:
http://www.skype.com/products/skypeout

Druk op e of plaats de telefoon op de 
oplader om het gesprek te beëindigen.

Bel een SkypeOut- of Vaste nummerA

<
Opties

Opmerking: Om een SkypeOut gesprek te voeren moet u eerst het landnummer bellen (bv. 0033 
of +33 voor Frankrijk).
Tip: De toets 0 ingedrukt houden om �+� te kiezen.

Registreer uw product en profiteer van ondersteuning bij VOIP855
www.philips.com/welcome
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Wat zit in de verpakking

Wat u verder nodig heeft
� Een telefoonaansluiting
� Snelle internetverbinding met 

een ADSL/Kabelmodem of een 
router aangesloten op een 
ADSL/Kabelmodem. Minimaal 
een Ethernet LAN plug moet 
beschikbaar zijn.

 HandsetBasisstation 

Garantiebewijs

NiMH AAA 
Oplaadbare 

batterijen x 2

Voeding voor het 
basisstation

Gebruikers-
handleiding op 

CDROM

Telefoonsnoer* Korte 
handleiding

Een Ethernetkabel 
(met RJ45 stekker)

WAARSCHUWING Uitsluitend de meegeleverde kabels en batterijen met 
uw telefoon gebruiken.

!

*Optionele adapters voor het telefoonsnoer kunnen meegeleverd zijn.

 Oplader met 
voedingseenheid

Aansluiten1

1.  Sluit de uitgangstekker van de hoofdadapter aan op de onderkant van 
het basisstation en de stekker van de adapter op een stopcontact. 

2.  Sluit het ene eind van de ethernetkabel aan op de ethernetpoort aan 
de onderkant van het basisstation en het andere eind op een ADSL/
Kabelmodem of een router of een switch/hub aangesloten op het 
Internet.

3.  Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting aan de onderkant 
van het basisstation en op de telefoonaansluiting in de muur.

Aansluiten van het basisstationA

1.  Sluit de stekker van de 
voedingsadapter aan op 
een stopcontact.

Sluit de oplader aanB
Installeren2
Verwijder de beschermende 
tape

A De handset 24 uur opladenB

Instelling voor ingebruikname
Als het toestel wordt ingeschakeld, 
wordt u gevraagd de taal in te stellen, 
de overeenkomst te accepteren, het 
land waar de telefoon gebruikt wordt 
te selecteren, en het netnummer in te 
voeren (optioneel).
De taal voor het display instellen:
� Druk op u of d om de gewenste taal 

te selecteren.
� Druk op Select om te bevestigen.
Lees de Skype-overeenkomst:
� Druk op u of d om door de 

overeenkomst te bladeren.

� Druk op Accept om akkoord te 
gaan met de overeenkomst en door 
te gaan.

Selecteer uw land:
� Druk op u of d om uw land te 

selecteren.
� Druk op Select om te bevestigen.
Uw netnummer instellen: (optioneel)
� Uw PIN-code invoeren. 

Het netnummer is afhankelijk van het land; 
als dit niet van toepassing is kunt op OK 
drukken.
Druk op Wissen om fouten bij het 
invoeren te corrigeren.

� Druk op OK om te bevestigen.

Na een automatische herstart van het 
toestel wordt u gevraagd om in te 
loggen op Skype of u aan te melden.
Inloggen als een bestaande Skype-gebruiker
� Druk op Menu.
� Selecteer Skype-status > 

Aanmel.
� Voer uw Skype-naam in. Druk op 

OK of selecteer uw gebruikersnaam 
indien getoond.

� Voer uw Skype-paswoord in. Druk 
op OK.

� Volg de aanwijzingen op het scherm.
Een nieuw Skype-account aanmaken
� Selecteer Nieuw ID maken. 

Druk op Select.
� Voer een nieuwe Skype-naam in. 

Druk op OK.
� Voer een paswoord voor dit 

account in. Druk op OK. 
� Voer uw paswoord nogmaals in. 

Druk op OK.
� Druk op Accept om de 

overeenkomst te accepteren.

Log in op Skype

C

D
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