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Miljø og sikkerhet
Sikkerhetsinformasjon
Dette utstyret er ikke laget for å utføre nødanrop ved strømbrudd. Skype støtter ikke nødanrop. Et alternativ 
må gjøres tilgjengelig for utføring av nødanrop.

Strømforsyning
PC-en står for strømforsyningen via USB-kabelen.

Sikkerhetshenvisninger
> Ikke la telefonen komme i kontakt med væsker eller fuktighet.
> Ikke åpne telefonen. Dette kan utsette deg for høy spenning.
> Der er en liten mulighet for at telefonen kan skades av en elektrisk storm. Det anbefales at telefonen 

koples fra USB-porten under en storm.
> Ikke benytt håndsettet i et område med eksplosjonsfare som for eksempel ved gasslekkasjer.
> Barn bør bare benytte telefonen sammen med en voksen for å sikre at den benyttes på en sikker måte.
> Hvis telefonen benyttes med høy lydstyrke, kan dette føre til hørselsskader.

Miljøvern
Vær oppmerksom på lokale bestemmelser og muligheter for gjenvinning når du skal kaste emballasjemateriale, 
brukte batterier og gamle telefoner.

Installeringskrav
For å bruke telefonen bør datamaskinen din oppfylle følgende krav:

• PC som kjøre Microsoft® Windows® 2000 eller XP
• 400 MHz prosessor
• 128 MB RAM
• Ledig USB-port på PC-en
• Internettilkopling (bredbånd anbefales)

Trenger du hjelp?
For ytterligere informasjon om feilsøking og ofte stilte spørsmål:
Online hjelp: www.p4c.philips.com
Problemløsninger / Feilsymptomer: se side 19
Oppdatert informasjon for brukere er tilgjengelig på: www.p4c.philips.com

Viktig informasjon

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com


5

NO

Hva du ellers trenger:

En desktop eller en laptop med ledig 
USB-port

• Internettilkopling (bredbånd anbefales)

• Det garanteres full kompatibilitet bare for 
Skype-versjonen på CD-en for installering. 
Nye funksjoner fungerer muligens ikke  
med VOlP080 når Skype oppgraderes.

Boksen inneholder

Et VOIP080 telefon Holder CD for installering

Bæreveske Hurtig bruker-veiledning



NO VOlP080-telefonenVOlP080-telefonen
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Oversikt over fremsiden
1 Øretelefon

2 LED
Blinker hurtig når et anrop kommer inn.
Er på under en samtale.
Blinker langsomt når telefonens lyd er slått av.
Blinker når talepost(er) venter.

3 Tast for Rull opp
Rull opp en post.
Øk lydstyrken for øredelen.

4 Tast for Snakk (TALK)
Utfør og svar på anrop.
Spill av talepost.

5 Skype-tast
Kjør Skype.
Veksl mellom Skype-mapper.

6 Tast for Av (OFF)
Avslutt en samtale.
Stopp talepost.
Minimer Skype-vindu.

7 Tast for Rull ned
Rull ned en post.
Reduser lydstryken for øredelen.

8 Tall 1 og Tast for talepostlisten
For å skrive inn 1.
Trykk ned og hold for tilgang til talepostlisten.

9 Stjernetast og Tast for kontaktlisten
For å skrive inn *.
Trykk ned og hold for tilgang til kontaktlisten.

10 Tast for Tall 0 og +
Får å skrive inn 0 og +.
Trykk og hold nede +.

11 Tast for Stille (mute)
For å slå av / på lyden for en samtale.

12 Mikrofon
6



NOVOlP080-telefonen
2

13

14

Oversikt over baksiden
2 LED

13 Spor for USB-tilkopling
Holder USB-pluggen.

14 USB-plugg
Kopler til USB-port på datamaskinen.
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NO Tilkopling og InstalleringTilkopling og Installering

Tilkopling

For å kople til telefonen:

1. Vikle ut USB-kabelen fra telefonen.

2. Kople USB-pluggen direkte til PC-ens USB-spor.

Installering
VOIP080-driveren finnes på medfølgende CD. Koble til USB-tilgangen til 
PC-en før installeringen begynner.

For å installere VOIP080-driveren:

1. Sett CD-en for installering inn i PC-ens CD-ROM-stasjon (eller DVD-
ROM-stasjon).

2. Installeringsprogrammet starter automatisk.

3. Følg anvisningene på skjermen.

4. Klikk på Quit (Avslutt).
5. Fjern CD-en fra CD-ROM-stasjon (eller DVD-ROM-stasjon).

Merk:  Kontroller at USB-porten IKKE er koplet til før du 
begynner installeringen.

Merk:  Du trenger ikke batterier. Telefonen forsynes med strøm 
fra PC-en via USB-kabelen.

TIPS:  Hvis installeringen ikke starter automatisk:
- Klikk på Windows START og Run (Kjør).
- Skriv inn explorer og naviger til CD-ROM-stasjonen (eller 

DVD-ROM-stasjonen).
- Dobbeltklikk på SetupWizard.exe.

Merk:  Hvis du kjører Windows 2000, må du starte PC-en på nytt 
for å fullføre installeringen.

Merk:  VOlP080-driveren starter automatisk hvis det er krysset 
av for Start VOIP080-programmet automatisk ved 
oppstart under installering.
8



NOTilkopling og Installering

Innstilling for første gangs bruk
1. Kontroller at telefonen er koplet direkte til en USB-port på PC-en.
2. Start VOlP080-driveren ved å dobbeltklikke på snarveien opprettet på 

skrivebordet hvis den ikke allerede er startet opp.
3. Hvis dette er første gangen du bruker VOlP080-driveren, vil du se 

meldingen Et annet program prøver å bruke Skype. Velg Tillat 
programmet å bruke Skype og klikk OK.

4. Start SKYPE hvis ikke VOlP080-driveren har startet Skype for deg. 
Logg inn på Skype-kontoen din.

5. I Skype-vinduet, klikk på Verktøy. Velg Innstillinger. Velg 
Lydenheter på venstre siden.

6. XP-brukere velger Philips VOIP080 i Lyd-inn, Lyd-ut, og 
nedtrekksboksen Ringelyd. Klikk på LAGRE.
Windows 2000-brukere velger USB Lydenheter i Lyd-inn, Lyd-ut, 
og nedtrekksboksen Ringelyd nedtrekksboksen. Klikk på LAGRE.

Tilkoplingsstatus
Når musepekeren plasseres over VOIP080-symbolet i oppgavelinjen, vises 
den aktuelle statusen for telefonen. Når telefonen er klart til bruk er 
symbolet i oppgavelinjen blått og statusen viser VOIP080-telefon - 
Tilkoplet. Ellers kan du korrigere problemet i henhold til vist status.

Tilkoplingsstatus:

(Blå)   USB plugget i, koplet til Skype normalt

(Grå)   USB plugget i, men Skype er offline / ikke pålogget / kjører ikke

(Rød)   USB er ikke plugget i

For ytterligere informasjon om hvordan tilkoplingsproblemer kan løses, se 
side 19.

Merk:  Hvis du ikke har en Skype-konto, finner du informasjon om 
hvordan du kan opprette en konto på http://www.skype.com.

TIPS:  Når VOIP080-driveren kjører vises et symbol i 
oppgavelinjen nederst til høyre på PC-skjermen.
9
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NO AnropAnrop

Anrop Skype-kontakt
1. Trykk og hold stjernetast  for å åpne kontaktlistevinduet.

2. Trykk på /  for å velge den kontakten du vil anrope.

3. Trykk på  for å foreta et anrop.

Søk etter bokstaver
Mens kontaktlistevinduet er åpent, skriv inn første bokstav til kontakten 
benytte tastaturet for å søke.

Dvs. for å søke etter kontakten "Sam", trykk  fire ganger, og den første 
kontakten som begynner med bokstaven "S" velges.
Dvs. for å søke etter en SkypeOut-kontakt "+1233456789", vil et trykk på 

, og den første kontakten som begynner med "+" velges.

ELLER

1. Trykk på  til Skype-kontaktlistemappen er valgt.

2. Trykk på /  for å velge den kontakten du vil anrope.

3. Trykk på  for å foreta et anrop.

Anrop SkypeOut-nummer
1. Trykk på  til Skype-kontaktlistemappen er valgt.

2. Trykk på /  for å velge den kontakten du vil anrope.

3. Trykk på  for å foreta et anrop.

ELLER

1. Bruk tastaturet for å slå nummeret du vil anrope.

2. Trykk på  for å foreta et anrop.

TIPS:  For å minimere Skype, trykk og hold .

Merk:  For å foreta SkypeOut-anrop må du kjøpe SkypeOut-
kreditt. For mer informasjon, gå til:
 http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
10
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NOAnrop
Svare på et anrop
Når et innkommende anrop ankommer, ringer telefonen og LED-et blinker 
hurtig.

For å svare på anropet, trykk på .

Avslutte et anrop
For å avslutte samtalen, trykk på .

Merk:  Når du foretar SkypeOut-anrop må du slå nummeret for 
landet før telefonnummeret du vil anrope, f.eks. 00, 011 eller +.
For eksempel:
Hvis du vil anrope Nord-Amerika:
 00-1-905-1234567 eller 011-1-905-1234567
Når du foretar internasjonale anrop:
 00-852-12345678 eller +852-12345678

TIPS:  For å skrive inn +, trykk og hold .

For å fjerne nummer, trykk på .

ADVARSEL - Nødanrop:  Skype støtter ikke nødnummer. 
Bruk en vanlig telefonlinje ved nødtilfeller.

TIPS:  For å avvise et anrop, trykk på .
Du kan svare på andre innkommende anrop under en samtale. En 
Samtale venter-tone høres, og LED-et på telefonen blinker hurtig. 

For å svare på det innkommende anropet, trykk på . Den 
første samtalen plasseres på venting.

Merk:  Når du har statusen IF (Ikke Forstyrr)  i Skype, ringer 
ikke telefonen. LED-et på telefonen blinker for å varsle om et 
innkommende anrop.

TIPS:  Du kan slå av ringetonen via VOIP080-driveren. For mer 
informasjon, se side 17.
11



NO Anrop

Funksjoner under en samtale
Justere lydstyrke for øretelefon
Du kan øke eller redusere lydstyrken til en anropers stemme under en 
samtale. Du kan velge mellom 8 lydstyrkenivåer.
For å justere lydstyrken:

1. Trykk på  for å øke lydstyrken.

2. Trykk på  for å redusere lydstyrken.

Slå av mikrofonen
Hvis du, under en samtale, ønsker å snakke med noen uten at 
samtalepartneren din hører på:

1. Trykk på  for å slå av mikrofonen. Du hører fremdeles 
samtalepartneren.
LED-et blinker langsomt.

2. Trykk på  igjen for å gjenopprette kommunikasjon.

Høre på talepost
Når du har ventende taleposter, blinker LED-et på telefonen sakte.

For å høre på en talepost:

1. Trykk og hold  for å åpne vinduet med listen over taleposter.

2. Trykk på /  for å velge taleposten du vil høre på.

3. Trykk på  for å høre på taleposten.

TIPS:  Lydstyrken for mikrofonen og lydstyrkeen for 
øretelefonen kan også justeres via VOIP080-driveren. For mer 
informasjon, se side 16.

Merk:  For mer informasjon om hvordan du kan opprette en 
talepostkonto, vennligst gå til:
 http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

TIPS:  Trykk på  for å stoppe en talepost mens den spilles av.

Trykk på  igjen for å lukke talepostvinduet.
12
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Statussymboler for talepost
Betyr at du har en ny talepost

Betyr at du har en gammel talepost

Betyr at taleposten spilles av. Trykk på  for å stoppe.
13



NO KonfigurasjonKonfigurasjon

Innstillinger
VOIP080-driveren lar deg stille inn telefonen slik at den best passer dine 
behov.

For å konfigurere telefonen:

Dobbelklikk på symbolet  i oppgavelinjen nederst i høyre hjørne på PC-
skjermen.

ELLER

Høyreklikk på symbolet i oppgavelinjen  og velg ett av de fire 
alternativene:
• Generelle innstillinger
• Lydinnstillinger
• Toneinnstillinger
• Om

Vinduet Innstillinger for VOIP080-telefonen åpnes:
• Klikk Bruk for å bruke endringene.
• Klikk Avbryt for å avbryte alle endringene.
• Klikk OK for å bruke endringene og lukke vinduet.

For å gå ut av VOIP080-driveren:

Høyreklikk på symbolet  i oppgavelinjen og velg Exit (Avslutt). Klikk 
OK for å bekrefte i Avslutt-vinduet som åpnes.

Merk:  Hvis VOIP080-driveren er lukket, kan ikke anrop mottas 
eller utføres via telefonen.

TIPS:  For å ikke vise Avslutt-vinduet flere ganger, kryss av for 
Ikke vis denne meldingen igjen før du klikker OK.
14



NOKonfigurasjon

Generelle innstillinger
Åpne vinduet Innstillinger for VOIP080-telefonen og velg mappen 
Generelle innstillinger. Følgende innstillinger er tilgjengelige.

Start Skype automatisk når VOIP080-
telefonen er koplet til
Når boksen er krysset av starter Skype automatisk når VOIP080-telefonen 
er koplet til PC-en. Det anbefales å la denne boksen være krysset av.

Endre språk
Velg et språk fra menyen under Språkvalg og klikk OK for å bruke 
endringene.

Endre språket for Skype
For å endre språket i Skype, åpne Skype og gå til Verktøy og Endre språk 
og velg et språk.

Lydinngang og lydutgang 
enhetsinnstillinger
Åpne vinduet Innstillinger for VOIP080-telefonen og velg mappen 
Lydinnstillinger. Følgende innstillinger er tilgjengelige.

Still inn enheten som lydutgang for Skype 
ruter til
Velg en enhet under Øretelefonenhet for å høre på lyd fra Skype. Det 
anbefales å bruke Philips VOIP080 for Windows XP-brukere eller USB 
Lydenheter for Windows 2000-brukere.

Still inn enheten som lydinngang for Skype 
ruter til
Velg en enhet under Mikrofonenhet som lydinngang for Skype skal rute 
til. Det anbefales å bruke Philips VOIP080 for Windows XP-brukere 
eller USB Lydenheter for Windows 2000-brukere.
15



NO Konfigurasjon

Justare lydstyrke for øretelefon
Juster lydstyrke for øretelefon for å endre lydstyrken for øredelen. Når du 
velger laveste innstilling er øredelen slått av.

Justare lydstyrke for mikrofon
Juster lydstyrke for mikrofon for å endre lydstyrken for mikrofonen. Når 
du velger laveste innstilling er mikrofonen slått av.

Still inn enheten som lydinngang / 
lydutgang  for andre Windowsprogrammer 
ruter til
Du kan velge en annen lydinngang- / lydutgang-enhet for andre 
Windowsprogrammer, for eksempel: Windows Media Player.

For Windows XP-brukere
Klikk på Avansert ... for å åpne vinduet Egenskaper for lyder og 
lydenheter. Velg en enhet for lydutgang under Lydavspilling. Velg en 
enhet for lydinngang under Lydinnspilling.

Kontroller at Bruk bare standardenheter er krysset av og klikk OK.

For Windows 2000-brukere
Klikk på Avansert ... for å åpne vinduet Egenskaper for lyd og 
multimedia. Velg en enhet for lydutgang under Lydavspilling. Velg en 
enhet for lydinngang under Lydinnspilling.

Kontroller at Bruk bare foretrukkede enheter er krysset av og klikk 
OK.
16



NOKonfigurasjon
Ringetone og Innstillinger for 
tastetone
Åpne vinduet Innstillinger for VOIP080-telefonen og velg mappen 
Toneinnstillinger. Følgende innstillinger er tilgjengelige.

Endre ringemelodi
Velg en av melodiene under Ringeinnstillinger og klikk OK for å bryke 
endringene. Du kan klikke Hør for å høre hvilken melodi som er valgt.

Endre ringelydstyrke
Velg en lydstryke under Ringeinnstillinger og klikk OK for å bryke 
endringene. Velg Av for å slå av ringelyden.

Slå av tastetone
Kryss av i Slå av tastetone boksen under Innstillinger for tastetone. 
Du hører ingen lyd når en tast trykkes

.

Produktinformasjon
Åpne vinduet Innstillinger for VOIP080-telefonen og velg mappen Om for 
mer informasjon om VOIP080-telefonen.

Merk:  Det anbefales å sette lydkortet som enhet for både 
lydinngang og lydutgang på PC-en.

Merk:  Ved å krysse av i akvryssingsboksen Bruk bare 
standardenheter (for Windows XP-brukere) eller Bruk bare 
foretrukkede enheter (for Windows 2000-brukere), kan du 
skille lydbanene for PC-en. Lyd fra Skype høres i telefonen mens 
lyd fra andre Windowsprogrammer høres fra valgt enhet.
17



NO Konfigurasjon

Standardinnstillinger

Start Skype automatisk når VOIP080-telefonen 
er koplet til: Avkrysset

Øretelefonenhet: Philips VOIP080
Mikrofonenhet: Philips VOIP080
Ringemelodi: Melodi 1

Ringenivå: Høy
Slå av tastetone: Ikke avkrysset
Avslutt-vindumelding: Aktivert
18
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Hvis forslagene ovenfor ikke har løst problemet ditt, kople telefonen fra PC-en og start Skype og VOIP080-
driveren igjen. Vent i 15 minuttet og prøv igjen.

Problem Løsninger

Telefonen ringer ikke. • Kontroller at ringelydstryken ikke er satt til av.
• Kontroller at Skype-statusen ikke er IF (Ikke forstyrr).

Ingen lyd under anrop. • Kontroller at lydbanen er satt korrekt i Skype.
• Skru opp lydstryken for øredelen.

Den andre hører ingenting. • Slå på mikrofonen.
• Skru opp lydstryken for mikrofonen via VOIP080-driveren.
• Kontroller at samtalen ikke er på Venting.

Kan ikke utføre eller motta Skype-
anrop.

• Kontroller at Skype-statusen ikker er Offline.
• Kontroller at USB-kabelen er tilkoplet korrekt.
• Kontroller at VOIP080-driveren kjører.

Kan ikke foreta SkypeOut-anrop. • Skriv inn 00, 011 eller + før nummeret du skal anrope.
• Kontroller om du har nok kreditt på kontoen din.

Kan ikke åpne kontaktlisten. • Lukk talepostlisten og prøv igjen.

Kan ikke åpne talepostlisten. • Lukk kontaktlisten og prøv igjen.

LED blinker langsomt. • Hent de nye talemeldingene dine.

Ingen tastetone. • Aktiver tastetone via VOIP080-driveren.

Velg "Ikke la dette programmet bruke 
Skype" ved en feiltakelse.

• I Skype, gå til Verktøy > Innstillinger > Personvern > API 
Adgangs Kontroll, velg VOIP080.EXE, klikk ENDRE, velg 
Tillat programmet å bruke Skype, og klikk OK.

Tilkoplingsstatus viser:
VOIP080-telefon - Ingen API-
tilgang.

• Se ovenfor.

Problemløsninger



NO InformasjonInformasjon

Garanti
Garantiinformasjonen er tilgjengelig på www.p4c.philips.com.

Konformitet
Konformitetserklæringen er tilgjengelig på www.p4c.philips.com.

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt 
("EMF")
1. Philips Royal Electronics produserer og selger mange brukerorienterte produkter, som vanligvis, som 

ethvert elektrisk apparat, har evnen til å sende og motta elektromagnetiske signaler.
2. Et av Philips' fremste forretningsprinsipp er å følge alle nødvendige helse- og sikkerhetsforhåndsregler for 

produktene, å være i samsvar med alle gjeldende foreskrifter og å være innenfor EMF-standardene 
gjeldende på produksjonstidspunktet.

3. Philips setter mye inn på å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker 
helserisikoer.

4. Philips bekrefter at hvis produktene håndteres korrekt og i henhold til bruksbestemmelsen, er de trygge 
å bruke i henhold til dagens vitenskapelige beviser.

5. Philips innehar en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, noe som gjør 
det mulig for Philips å forutsi fremtidig utvikling i standardene og dermed tidlig integrering i produktene.

Resirkulering & avfallshåndtering
Instruksjoner for avfallshåndtering for gamle produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har blitt vedtatt for å sikre at 
produkter resirkuleres ved bruk av de best tilgjengelige behandlings-, gjenvinnings- og resirkuleringsteknikkene 
for å sikre høy beskyttelse av helsen og miljøet.

Produktet er designet og produsert av materiale og deler av høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Ikke kast gamle produkt i husholdningsavfallet.

Informer deg selv om det lokale innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter 
markert med dette tegnet.

Benytt ett av følgende valg for avfallshåndtering:
1. Kast hele produktet (inkludert kabler, plugger og tilbehør) i tiltenkt WEEE resirkuleringsenheter.
2. Lever det gamle produktet til forhandleren din hvis du kjøper et nytt produkt. Forhandler er i henhold til 

WEEE-direktivet pålagt å ta imot gamle produkter.
20
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NOInformasjon

Philips har markert forpakningsmaterialet med standard symboler laget for å fremme 
resirkulering og korrekt avfallshåndtering.

Økonomisk tilskudd er gitt til det tilknyttede nasjonale innsamlings- og resirkuleringssystemet.

Det merkede forpakningsmaterialet kan resirkuleres.
21
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