
Návod k obsluze

Důležité informace

VOIP080.book  Page 1  Wednesday, March 14, 2007  1:10 AM



Obsah balení

VOIP080.book  Page 2  Wednesday, March 14, 2007  1:10 AM



3

CZ

3 Obsah

4 Důležité informace

5 Obsah balení

6 Váš telefon VOIP080

8 Připojení

8 Instalace

10 Volání

12 Funkce během volání

12 Hlasová schránka

14 Nastavení

17 Výchozí nastavení

18 Odstraňování problémů

19 Informace

20 Rejstřík

Obsah

VOIP080.book  Page 3  Wednesday, March 14, 2007  1:10 AM



4

CZ
Prostředí a bezpečnost

Informace o bezpečnosti
Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. 
Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Požadavky na napájení
Napájení je poskytováno z počítače přes rozhraní USB.

Pravidla bezpečnosti
• Chraňte telefon před kontaktem s kapalinami.

• Telefon neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím.

• Při bouřce může dojít k poškození telefonu. Z tohoto důvodu je doporučeno odpojení telefonu 
z USB rozhraní při bouřce.

• Nepoužívejte telefon v nebezpečných prostorách, ani tam, kde uniká plyn.

• Při používání telefonu dětmi je nutný dohled, zda je telefon používán v souladu s pokyny danými 
výrobcem.

• Používání telefonu s nastavenou vysokou hlasitostí může poškodit váš sluch.

Péče o životní prostředí
Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to 
možné, zajistěte jejich recyklaci.

Požadavky na instalaci
Pro používání telefonu potřebujete počítač s následujícími parametry:

• Počítač se systémem Microsoft® Windows® 2000 nebo XP

• Procesor 400 MHz

• 128 MB RAM

• Volný konektor rozhraní USB

• Připojení k Internetu (doporučené je širokopásmové)

Potřebujete pomoc?
Více informací a pokyny pro případné problémy naleznete na:

Online nápověda: www.p4c.philips.com

Odstraňování problémů: viz strana 18

Aktuální informace pro uživatele na: www.p4c.philips.com

Důležité informace
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VOIP080 telefon Instalační CD

Návod pro rychlou obsluhu

Stojánek

Pouzdro

Co budete ještě potřebovat:

Počítač nebo notebook s jedním 
volným USB rozhraním

• Připojení k Internetu
(doporučené je širokopásmové)

• Pro úplnou kompatibilitu je potřeba 
verze Skype uvedená na instalačním 
CD. Nové vlastnosti v dalších verzích 
Skype nemusí správně s VOIP080 
pracovat.

Obsah balení
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Přední strana telefonu
1 Sluchátko

2 LED
Rychle bliká – příchozí hovor.
Svítí při aktivním hovoru.
Pomalu bliká při ztlumeném mikrofonu telefonu.
Bliká při zprávách v hlasové schránce.

3 Tlačítko posun nahoru
Posun položky nahoru.
Zvýšení hlasitosti ve sluchátku.

4 Tlačítko TALK (hovor)
Příjem hovoru.
Přehrání vzkazu hlasové schránky.

5 Tlačítko Skype
Spuštění Skype.
Přepínání mezi záložkami Skype.

6 Tlačítko OFF (vypnutí)
Ukončení hovoru.
Ukončení hlasové schránky.
Minimalizace okna Skype.

7 Tlačítko posun dolu
Posun položky dolu.
Snížení hlasitosti ve sluchátku.

8 Tlačítko číslice 1 a seznam Hlasové schránky
Vložení čísla 1.
Podržením se zobrazí seznam hlasové schránky.

9 Tlačítko hvězdička a seznam Kontaktů
Vložení znaku „*“.
Podržením se zobrazí seznam kontaktů.

10 Tlačítka číslice 0 a +
Vložení 0 a „+“.
Podržením se zadává znak „+“.

11 Tlačítko ztlumení
Ztlumení/obnovení hlasitosti hovoru.

12 Mikrofon

1

4

8

9

2

12

5

3

6

7

10

11

Váš telefon VOIP080
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Zadní strana telefonu
2 LED

13 Prostor pro USB konektor
Prostor pro uložení konektoru USB.

14 USB konektor
Konektor pro připojení do USB rozhraní počítače.

2

13

14

Váš telefon VOIP080
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Připojení

Připojení vašeho telefonu:

1. Rozbalte USB kabel z vašeho telefonu.

2. Připojte USB kabel přímo do USB rozhraní na vašem 

počítači.

Instalace
VOIP080 ovladač je dodáván na přiloženém CD. Před zahájením 
instalace zapojte USB konektor do vašeho počítače.

Instalace ovladače VOIP080:

1. Do mechaniky vložte instalační CD.

2. Instalační program bude automaticky zahájen.

3. Pokračujte pokyny na obrazovce.

4. Klepněte na Dokončit (Quit).

5. Vyjměte instalační CD z mechaniky.

Poznámka: Před zahájením instalace se ujistěte, že USB 
konektor není zapojený.

Poznámka: Nejsou potřeba žádné baterie. Telefon je 
napájen z počítače přes USB kabel.

Tip: Pokud neproběhne automatické spuštění instalace:
– Klepněte na Start a poté na Spustit.
– Napište explorer a potvrďte. Přejděte na CD-ROM (nebo 
DVD-ROM) mechaniku.
– Poklepejte na ikonu SetupWizard.exe

Poznámka: Pokud používáte operační systém Windows 
2000, bude nutné pro dokončení instalace restartovat 
systém.

Poznámka: Ovladač VOIP080 by měl být automaticky 
spuštěn, pokud bude vybrána položka Automatické 
spuštění ovladače VOIP080 při startu (Autorun VOIP080 
Driver at Startup).

Připojení a instalace
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První nastavení
1. Ujistěte se, zda je telefon zapojen přes rozhraní USB přímo 

k počítači.
2. Pokud není spuštěn ovladač VOIP080, spusťte jej 

poklepáním na ikonu zástupce na vaší ploše.
3. Pokud spouštíte ovladač VOIP080 poprvé, zobrazí se 

zpráva „Jiný program chce používat Skype“ (Another pro-
gram wants to use Skype). Vyberte „Povolit programu 
používat Skype“ (Allow this program to use Skype) 
a potvrďte klepnutím na OK.

4. Spusťe Skype, pokud nebude automaticky spuštěn ovla-
dačem VOIP080. Přihlaste se pod vaším účtem Skype.

5. V okně Skype klepněte na Nástroje (Tools). Vyberte Volby 
(Options). Nalevo vyberte Zvuková zařízení (Sound 
Devices).

6. Pro uživatele XP: v rozbalovacích nabídkách Vstup zvuku 
(Audio in), Výstup zvuku (Audio Out) a Zvonění (Ringing) 
vyberte Philips VOIP080. Klepněte na Uložit (Save).
Pro uživatele Windows 2000: v rozbalovacích nabídkách 
Vstup zvuku (Audio in), Výstup zvuku (Audio Out) 
a Zvonění (Ringing) vyberte USB Audio Device. Klepněte 
na Uložit (Save).

Stav připojení
Pokud nastavíte kurzor myši na ikonu VOIP080, zobrazí se 
aktuální stav vašeho telefonu. Pokud je telefon připraven pro 
používání, zobrazuje se ikona modře a stav ukazuje VOIP 
telefon – připojen (VOIP phone – connected). Případný problém 
můžete vyřešit podle zobrazovaného stavu.

Stav připojení:

(Modrá) USB je zapojené, normální připojení Skype.

(Šedá) USB je zapojené, ale Skype je vypnutý (offline) / není 
přihlášen / není aktivní.

(Červená) USB není připojené.

Další informace týkající se případných problémů jsou uvedeny na 
straně 18.

Poznámka: Pokud nemáte účet Skype podívejte se na
http://www.skype.com na podrobnosti o jeho vytvoření.

Tip: Pokud je ovladač VOIP080 spuštěn, zobrazuje se jeho 
ikona v dolní pravé části obrazovky v systémovém panelu.

Připojení a instalace
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Zavolání na kontakt Skype

1. Podržením tlačítka  otevřete okno seznamu kontaktů.

2. Stiskem / vyberte kontakt, který chcete zavolat.

3. Stiskem  proveďte hovor.

Vyhledávání podle písmena
Pokud je seznam kontaktů otevřený, můžete zadáním prvního 
písmena kontaktu rychle vyhledat požadovaný záznam.

Např.: pokud vyhledáváte „Sam“, stiskněte  čtyřikrát. 
Zobrazí se první kontakt, který začíná na písmeno „S“.

Např.: Při vyhledávání Skype kontaktu „+123456789“ stiskněte 

jednou . Zobrazí se první kontakt, který začíná na znak „+“.

NEBO

1. Podržte tlačítko , až se aktivuje záložka seznamu 

Skype.

2. Stiskem / vyberte kontakt, který chcete zavolat.

3. Stiskem  proveďte hovor.

Zavolání čísla SkypeOut
1. Podržte tlačítko , až se aktivuje záložka seznamu 

Skype.

2. Stiskem / vyberte kontakt, který chcete zavolat.

3. Stiskem  proveďte hovor.

NEBO

1. Pomocí klávesnice zadejte číslo, které chcete zavolat.

2. Stiskem  proveďte hovor.

 

Tip: Minimalizování Skype provedete stiskem .

Volání
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Příjem hovoru
Při příchozím hovoru bude telefon vyzvánět a indikátor LED bude 
rychle blikat.

Hovor přijmete stiskem .

Ukončení hovoru
Hovor ukončíte stiskem .

Poznámka: Pro volání kontaktů SkypeOut si musíte 
zakoupit kredit Skype. Více podrobností naleznete na:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html

Poznámka: Pro volání kontaktů SkypeOut je nutné před 
vlastním zadáním čísla kontaktu zadat kód země. Např. 00, 
01 nebo +.
Příklad:
Pro volání do Severní Ameriky: 00-1-905-1234567 nebo 
011-1-905-1234567
Pro volání mezinárodního čísla: 00-852-123456789 nebo 
+852-12346789

Tip: Znak „+“ zadáte podržením .
Zadaná čísla vymažete stiskem .

POZOR – Tísňová volání: Skype nepodporuje tísňová 
volání. V případě naléhavosti nouzového hovoru použijte 
normální telefonní linku.

Tip: Hovor odmítnete stiskem .
Během hovoru můžete přijímat také další hovory. Uslyšíte 
tón čekajícího hovoru a indikátor LED bude rychle blikat. 

Příchozí hovor přijmete stiskem . Původní hovor bude 
podržen.

Poznámka: Pokud jste v režimu Skype DND (Nevyrušovat) 

, nebude telefon vyzvánět. Hovor bude na telefonu 
pouze oznamován pouze rychle blikající LED.

Tip: Tón vyzvánění můžete vypnout pomocí VOIP080 
ovladače. Více informací naleznete na str. 17.

Volání
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Funkce během volání

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost volajícího můžete ve sluchátku zvýšit nebo snížit 
během hovoru. Hlasitost můžete zvolit z 8 úrovní.

Hlasitost upravíte:
1. Stiskem  hlasitost zvýšíte.

2. Stiskem  hlasitost snížíte.

Ztlumení mikrofonu
Během hovoru můžete mikrofon ztlumit. Například, pokud 
potřebujete promluvit, aniž by vás druhá strana slyšela.

1. Stiskem  mikrofon ztlumíte. Hovor druhé osoby bude 

v telefonu stále slyšet. Indikátor LED bliká pomalu.

2. Opětovným stiskem  mikrofon obnovíte.

Hlasová schránka (Voicemail)
Pokud jsou v hlasové schránce hovory, bude LED indikátor 
pomalu blikat.

Poslech hlasové schránky:

1. Podržením tlačítka  otevřete okno seznamu hlasové 

schránky.

2. Stiskem / vyberte záznam, který chcete poslechnout.

3. Stiskem  si hovor poslechnete.

Tip: Hlasitost mikrofonu a sluchátka můžete také upravit 
pomocí ovladače VOIP080. Více informací naleznete na 
straně 15.

Poznámka: Podrobnosti o získání hlasové schránky 
naleznete na:
http://www.skype.com/products/skypevoicemail

Tip: Při přehrávání vzkazu poslech ukončíte stiskem .

Opětovným stiskem  zavřete okno hlasové schránky.

Volání
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Ikony stavů Hlasové schránky
Označujte nový vzkaz v hlasové schránce.

Označujte již poslechnutý vzkaz v hlasové schránce.

Označujte právě přehrávaný vzkaz. Stiskem  přehrávání 
ukončíte.

Volání
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Nastavení
Ovladač VOIP080 umožňuje volitelné nastavení telefonu tak, aby 
nejvíce vyhovoval vašim požadavkům.

Zahájení nastavení vašeho telefonu:

Dvakrát klepněte na ikonu  v systémovém panelu v dolním 
levém rohu vaší obrazovky.

NEBO

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu  a vyberte jednu ze čtyř 
možností:

• Obecná nastavení (General Options)

• Nastavení audio (Audio Settings)

• Nastavení tónů (Tone Settings)

• O aplikaci (About)

Zobrazí se okno nastavení telefonu VOIP080.

• Kliknutím na Použít (Apply) provedete změny.

• Kliknutím na Zrušit (Cancel) zrušíte všechny změny.

• Kliknutím na OK provedení změn potvrdíte a okno zavřete.

Ukončení aplikace VOIP080:

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu  a vyberte Ukončit 
(EXIT). V otevřeném okně, s dotazem na potvrzení ukončení, 
klepněte na OK.

Poznámka: Pokud je ovladač VOIP080 zavřený, nelze 
pomocí telefonu hovory provádět ani přijímat.

Tip: Abyste nemuseli neustále potvrzovat dialogové okno 
s požadavkem na ukončení programu, zatrhněte před 
klepnutím na OK políčko Nezobrazovat již tuto zprávu
(Do not show this message again).

Nastavení
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Obecná nastavení
Otevřete okno nastavení telefonu VOIP080 a vyberte záložku 

Obecná nastavení (General Options). K dispozici budou 
následující možnosti.

Automatické spuštění Skype při 
zapojení telefonu VOIP080
(Auto Start Skype When VOIP080 Phone is Connected)

Při označení tohoto políčka bude Skype automaticky spuštěn při 
zapojení telefonu VOIP080 do počítače. Doporučené nastavení 
je toto políčko ponechat zatrhnuté.

Změna jazyka
(Change language)

Jazyk vyberte z rozbalovací nabídky Výběr jazyka (Language 
Selection) a stiskem OK volbu potvrďte.

Změna jazyka zobrazení Skype
(Skype language display)

Jazyk změníte otevřením programu Skype a v nabídce Nástroje 
(Tools) vyberte Změna jazyka (Change Language) a poté 
výběrem jazyka.

Nastavení vstupního 
a výstupního zařízení
Otevřete okno nastavení telefonu VOIP080 a vyberte záložku 

Nastavení audio (Audio Settings). K dispozici budou následující 
možnosti.

Výstup zvuku ze Skype
Jako výstupní zařízení vyberte Výstup na sluchátka (Earpiece 
Device). Pro uživatele Windows XP je doporučené nastavení 
Philips  VOIP080. Pro uživatele Windows 2000 je doporučené 
nastavení USB Audio Device.

Vstup zvuku do Skype
Jako vstupní zařízení vyberte Vstup mikrofonu (Microphone 
Device). Pro uživatele Windows XP je doporučené nastavení 
Philips  VOIP080. Pro uživatele Windows 2000 je doporučené 
nastavení USB Audio Device.

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost ve sluchátku upravíte posunem Hlasitost sluchátka 
(Earpiece Volume). Posun na nejnižší pozici zvuk vypne.

Nastavení
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Nastavení hlasitosti mikrofonu
Hlasitost mikrofonu upravíte posunem Hlasitost mikrofonu 
(Microphone Volume). Při posunu na nejnižší pozici bude zvuk 
mikrofonu ztlumen.

Nastavení vstupu/výstupu zvuku na jiná 
zařízení Windows
Můžete také zvolit jiné aplikace systému Windows, které budou 
zaznamenávat a přehrávat zvuk ze Skype. Například Windows 
Media Player.

Pro uživatele Windows XP
Klepněte na Pokročilé (Advanced) a otevřete okno Vlastnosti 
zvukových zařízení (Sound and Audio Devices Properties). 
Vyberte výstupní zařízení zvuku v Přehrávání zvuku (Audio 
Playback). Vyberte vstupní zařízení zvuku v Záznam zvuku 
(Sound Recording).

Ujistěte se, že je zatrhnuté políčko Používat jen výchozí 
zařízení (Use only Default Devices) a poté klepněte na OK.

Pro uživatele Windows 2000
Klepněte na Pokročilé (Advanced) a otevřete okno Vlastnosti 
zvuky a multimedia (Sounds and Multimedia Properties). 
Vyberte výstupní zařízení zvuku v Přehrávání zvuku (Audio 
Playback). Vyberte vstupní zařízení zvuku v Záznam zvuku 
(Sound Recording).

Ujistěte se, že je zatrhnuté políčko Používat jen preferovaná 
zařízení (Use only Preferred Devices) a poté klepněte na OK.

Poznámka: Je doporučeno používat vstupní i výstupní 
zařízení na zvukové kartě vašeho počítače.

Poznámka: Zatrhnutím políčka Používání jen výchozích 
zařízení (pro uživatele XP) nebo Používání jen 
preferovaných zařízení (pro uživatele Windows 2000) 
můžete oddělit zvuky na vašem počítači. Zvuk ze Skype 
bude přehráván na telefonu, zatímco zvuk jiných aplikací 
Windows bude přehráván na zvoleném zařízení.

Nastavení
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Tóny zvonění a tlačítek
Otevřete okno nastavení telefonu VOIP080 a vyberte záložku 
Nastavení tónů (Tone Settings). K dispozici budou následující 
možnosti.

Změna melodie zvonění
(Change ringer melody)

Vyberte jednu z melodií v nabídce Nastavení zvonění (Ringer 
Settings) a stiskem OK volbu potvrďte. Kliknutím na 
Poslechnout (Listen) můžete přehrát melodii zvuku zvonění.

Změna hlasitosti zvonění
(Change ringer volume)

Hlasitost vyberte z nabídky Nastavení zvonění (Ringer Settings) 
a stiskem OK volbu potvrďte. Výběrem Vypnuto (Off) bude zvuk 
zvonění zcela ztlumen.

Vypnutí tónů tlačítek
(Disable Key Tone)

Zatrhněte políčko Vypnout tóny tlačítek (Disable Key Tone) 
v nabídce Nastavení tónů tlačítek (Key Tone Settings). Při 
stisku tlačítka nebude slyšet žádný zvuk.

Informace o výrobku
Otevřete okno nastavení telefonu VOIP080 a vyberte záložku 
O aplikaci (About). Zobrazí se informace o vašem telefonu 
VOIP080.

Výchozí nastavení
Automatické spuštění Skype při zapojení VOIP080
(Auto Start Skype When VOIP080 Phone is Connected)zatržené

Výstup na sluchátka Philips VOIP080
(Earpiece Device)

Vstup mikrofonu Philips VOIP080
(Microphone Device)

Melodie zvonění Melody 1
(Ringer Melody)

Hlasitost zvonění Vysoká (High)
(Ringer Level)

Vypnutí tónů tlačítek nezatržené
(Disable Key Tone)

Dotaz na ukončení povoleno
(Exit prompt message)

Nastavení
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Pokud výše uvedené pokyny nepovedou k vyřešení problému, vyjměte telefon z počítače a restartujte 
Skype a ovladač VOIP080. Vyčkejte 15 minut a zkuste znovu.

Problém Řešení

Telefon nezvoní. • Ujistěte se, zda není hlasitost zvonění nastavena na 
minimum (vypnutá).

• Ujistěte se, zda není stav Skype nastaven na DND 
(Nevyrušovat).

Během hovoru není slyšet žádný 
zvuk.

• Zkontrolujte nastavení zvuku ve Sype.
• Zvyšte hlasitost ve sluchátku.

Druhá strana neslyší hovor. • Obnovte zvuk mikrofonu (zrušte ztlumení).
• Zapněte hlasitost mikrofonu pomocí ovladače VOIP080.
• Ujistěte se, zda není hovor podržen.

Nelze provádět ani přijímat 
hovory Skype.

• Ujistěte se, zda není stav Skype odpojen (offline).
• Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen.
• Ověřte, zda je ovladač VOIP080 funkční (spuštěn).

Nelze provádět hovory 
SkypeOut.

• Před vytočením čísla zadejte 00, 011 nebo +.
• Zkontrolujte, zda máte na volání dostatečný kredit.

Nelze otevřít seznam kontaktů. • Zavřete seznam hlasové schránky a zkuste znovu.

Nelze otevřít seznam hlasové 
schránky.

• Zavřete seznam kontaktů a zkuste znovu.

Po ukončení hovoru LED bliká 
pomalu.

• Poslechněte si nové hovory v hlasové schránce.

Není slyšet žádný tón tlačítek. • Povolte tóny tlačítek pomocí ovladače VOIP080.

Omylem byla vybrána volba 
„Nepovolit programu používat 
Skype“ (Do not allow this 
program to use Skype).

• V programu Skype přejděte na Tools > Options > 
Privacy > Manage other progam’ access to Skype, 
vyberte VOIP080.EXE a klepněte na CHANGE, vyberte 
Allow this program to use Skype a potvrďte OK.

Stav připojení zobrazuje:
VOIP080 – API access denied

• Viz výše.

Odstraňování problémů
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Záruka
Informace týkající se záruky jsou dostupné na www.p4c.philips.com.

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě je dostupné na www.p4c.philips.com.

Elektrické, magnetické a elektromagnetické 
pole (EMF)
1. Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho zařízení orientovaných na spotřebitele 

a vlastností těchto elektrických a elektronických zařízení je schopnost vysílání a přijímání 
elektromagnetických signálů.

2. Jedním z obchodních principů Philips je zabezpečení všech potřebných zdravotních 
a bezpečnostních parametrů našich výrobků tak, aby splňovaly požadavky na standardy 
elektromagnetické kompatibility (EMF) platné v době zakoupení výrobku.

3. Philips se zavazuje vyvíjet, produkovat a obchodovat s produkty, kterými nezpůsobuje žádné 
nepříznivé zdravotní efekty.

4. Philips potvrzuje, že jestliže jeho produkty jsou používány v souladu s pokyny uvedenými 
v návodu k obsluze, je jejich běžné používání bezpečné podle současných vědeckých poznatků.

5. Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních norem a bezpečnostních předpisů, a to 
umožňuje Philips předvídat další rozvoj v normalizaci a včasnou integraci v jeho produktech.

Recyklace a likvidace
Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení:

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, 
že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními 
technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být 
recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním 
odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů 
označených tímto symbolem.

Využijte některý z následujících způsobů likvidace:
1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska 

zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujte nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. 

Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Philips označil balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného 
znehodnocení případného odpadu.

Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.

Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

Informace
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