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Dôležitá informácia
Životné prostredie a bezpečnosť
Bezpečnostná informácia
Tento telefón nie je navrhnutý pre uskutočnenie núdzových volaní v prípade výpadku elektrickej 
energie. Skype nepodporuje núdzové hovory. Pre núdzové volania by mala byť vytvorená iná 
alternatíva.

Požiadavky na napájanie
Počítač poskytuje napájanie cez USB kábel.

Bezpečnostné upozornenia
>  Zabráňte kontaktu telefónu s tekutinami alebo vlhkosťou.
>  Neotvárajte telefón. Týmto sa môžete vystaviť vysokému napätiu.
>  Je možnosť, že sa telefón poškodí počas búrky. Odporúčame odpojiť telefón od USB konektora 

počas búrky.
>  Nepoužívajte telefón v oblastiach s možnosťou explózie, kde uniká napríklad plyn.
>  Deti môžu používať telefón len pod dozorom.
>  Použitie telefónu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Životné prostredie
Dodržiavajte prosím miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starého telefónu a 
umožnite jeho recykláciu.

Požiadavky na inštaláciu
Pre použitie telefónu musí váš počítač vyhovovať nasledovným požiadavkám:
•  PC musí pracovať s Microsoft® Windows® 2000 alebo XP
•  Procesor 400 MHz 
•  128 MB RAM
•  Voľný USB slot na PC
•  Pripojenie k Internetu (odporúčaný širokopásmový)

Potrebujete pomoc
Pre podrobnejšie informácie si pozrite odstránenie možných problémov a FAQ:
Online pomoc: www.p4c.philips.com
Odstránenie možných problémov: strana 17
Informácie o aktualizácii sú dostupné na: www.p4c.philips.com
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Obsah balenia

Telefón VOIP080                Základňa         Inštalačný CD

    Obal     Príručka rýchleho štartu

Čo ešte potrebujete:

Osobný počítač alebo laptop s voľným 
USB

•  Pripojenie k Internetu (odporúčaný 
širokopásmový).

•  Len verzia Skype vytlačená na 
inštalačnom CD je zaručená pre 
plnú kompatibilitu. Nová funkcia v 
aktualizovaných Skype verziách nemusí 
pracovať s VOIP080.
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    Obal     Príručka rýchleho štartu

Váš VOIP080
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Pohľad spredu
1  Reproduktor

2  LED
 Bliká rýchlo pri prichádzajúcom hovore.
 Svieti počas hovoru.
 Bliká pomaly pri stlmení hovoru.
 Bliká pri čakajúcej hlasovej správe.

3  Tlačidlo rolovania hore
 Rolovanie hore v položkách.
  Zvýšenie hlasitosti reproduktoru.

4  Tlačidlo Talk 
  Uskutočnenie a prijatie hovorov.
 Prehratie hlasovej správy.

5  Tlačidlo Skype 
  Spustenie Skype.
  Prepínanie medzi Skype záložkami.

6  Tlačidlo Off 
  Ukončenie hovoru.
  Zastavenie hlasovej správy.
  Minimalizácia okna Skype.

7  Tlačidlo rolovania dolu
  Rolovania dolu v položkách.
 Zníženie hlasitosti reproduktoru.

8  Numerické tlačidlo 1 a tlačidlo zoznamu 
hlasových správ

 Zadanie 1.
 Stlačením a podržaním sprístupníte zoznam 

hlasových správ.

9  Hviezdička a tlačidlo zoznamu kontaktov
 Zadanie *.
  Stlačením a podržaním sprístupníte zoznam 

kontaktov.

10 Numerické tlačidlo 0 a tlačidlo + 
  Zadanie 0 a +.
  Stlačením a podržaním zadajte +.

11 Tlačidlo Mute 
  Stlmenie/obnovenie hovoru.

12  Mikrofón
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Váš VOIP080

2

13

14

Pohľad zozadu
2  LED

13  Žliabok USB konektora
  Slúži na umiestnenie USB konektora.

14 USB konektor
  Pripojenie USB slotu k PC.
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Pripojenie a inštalácia
Pripojenie
 Poznámka: Uistite sa, že USB konektor NIE JE pripojený pred 

spustením inštalácie.

Pripojenie telefónu:
1.  Odviňte USB kábel od telefónu.
2. Pripojte USB konektor priamo k USB slotu na PC.

 Poznámka: Nie sú potrebné batérie. Napájanie telefónu je 
poskytované z PC cez USB kábla.

Inštalácia
Ovládač VOIP080 je na dodávanom CD. Prosím pripojte USB 
konektor k PC pred spustením inštalácie.

Inštalácia VOIP080 ovládača:
1. Vložte inštalačný CD do CD ROM mechaniky PC (alebo DVD 

ROM).
2.  Inštalačný program sa spustí automaticky.
3.  Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.  Kliknite na Quit.
5.  Vyberte inštalačný CD disk z CD ROM (alebo DVD ROM) 

mechaniky.

 TIP: Ak sa z nejakého dôvodu nespustí inštalácia automaticky:
 - Kliknite na START a spustite Run vo Windows.
 - Napíšte explorer a prejdite na CD ROM (alebo DVD ROM)  

 mechaniku.
 - Dvakrát kliknite na SetupWizard.exe.

 Poznámka: Ak je operačný systém Windows 2000, musíte 
reštartovať PC pre dokončenie inštalácie.

 Poznámka: VOIP080 ovládač by sa mal spustiť automaticky, ak 
zaškrtnete možnosť Autorun VOIP080 Driver at Startup počas 
inštalácie.
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Pripojenie a inštalácia
Prvé nastavenie
1. Uistite sa, že telefón je pripojený k USB slotu priamo na PC.
2. Spustite VOIP080 ovládač dvojnásobným kliknutím na ikonu 

vytvorenú na pracovnej ploche, ak ovládač nie je spustený.
3. Ak spustíte ovládač VOIP080 prvýkrát, uvidíte správu Another 

program wants to use Skype. Zvoľte Allow this program to 
use Skype a kliknite na OK.

4. Spustite Skype, ak ovládač VOIP080 nespustil Skype pre vás. 
Zadajte vaše Skype konto.

 Poznámka: Ak nemáte Skype konto, podrobnejšie informácie o 
vytvorení môžete nájsť na http://www.skype.com.

5.  V okne Skype kliknite na Tools. Zvoľte Options. Zvoľte Sound 
Devices vľavo.

6. Pre užívateľov XP, zvoľte Philips VOIP080 v Audio In, Audio 
Out a Ringing rozbaľovacom okne. Kliknite na SAVE.

 Pre užívateľov Windows 2000, zvoľte USB Audio Device v 
Audio In, Audio Out a Ringing rozbaľovacom okne. Kliknite na 
SAVE.

 TIP: Keď pracuje VOIP080 ovládač, zobrazí sa ikona v spodnom 
pravom rohu obrazovky počítača.

Stav pripojenia
Keď presuniete kurzor myši na ikonu VOIP080, zobrazí sa 
aktuálny stav telefónu. Keď je telefón pripravený na použitie, ikona 
je modrá a stav zobrazí VOIP080 Phone - connected. V opačnom 
prípade môžete upraviť problém podľa zobrazeného stavu.

Stav pripojenia:

(Modrá) USB pripojený, pripojenie k Skype je normálne.

(Sivá) USB pripojený, ale Skype je offline/nie je prihlásený/
nepracuje.

(Červená) USB nie je pripojený.

Pre podrobnejšie informácie o odstránení problémov s pripojením 
si pozrite stranu 17.
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Uskutočnenie hovoru
Volanie Skype kontaktu
1.  Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte okno zoznamu 

kontaktov.
2. Stlačením /  zvoľte kontakt, ktorý chcete volať.
3. Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Vyhľadávanie podľa znaku
Keď je otvorené okno zoznamu kontaktov, zadajte prvý znak 
kontaktu použitím klávesnice.

Pr. pre vyhľadávanie kontaktu „Sam“, stlačte  štyrikrát. Zvolí 
sa kontakt, ktorý začína znakom S.
Pr. pre vyhľadávanie kontaktu SkypeOut „+1233456789“, stlačte 1

  raz. Zvolí sa kontakt začínajúci znakom +.

ALEBO

1. Stlačte , pokým sa nezvýrazní záložka zoznamu Skype 
kontaktu.

2.  Stlačením /  zvoľte kontakt, ktorý chcete volať.

3.  Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

 TIP: Pre minimalizovanie Skype stlačte a podržte .

Volanie SkypeOut čísla (číslo 
mimo Skype)

1. Stlačte , pokým sa nezvýrazní záložka zoznamu Skype 
kontaktu.

2. Stlačením /  zvoľte kontakt, ktorý chcete volať.

3. Stlačením  uskutočnite hovor.

ALEBO 

1. Pomocou klávesnice zadajte číslo, ktoré chcete volať.
2. Stlačením  uskutočnite hovor.

 Poznámka: Pre uskutočnenie SkypeOut hovorov potrebujete 
zakúpiť Skype kredit. Pre podrobnejšie informácie navštívte:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
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Uskutočnenie hovoru

 Poznámka: Pre uskutočnenie SkypeOut hovoru musíte vytočiť 
predvoľbu krajiny pred volaným číslom, napr. 00, 011 alebo +.

  Napríklad:
  Keď voláte do Severnej Ameriky: 00-1-905-1234567 alebo  

011-1-905-1234567
  Pri uskutočnení medzinárodných hovorov: 00-852-12345678 

alebo +852-12345678

 TIP: Pre zadanie + stlačte a podržte  .
  Pre vymazanie zadaných čísel stlačte .

 VAROVANIE - Núdzový hovor: Skype nepodporuje núdzové 
volania. V prípade potreby použite štandardnú telefónnu linku.

Odpoveď na hovor
Keď prichádza hovor, telefón zvoní a LED indikátor rýchlo bliká.

Pre odpovedanie na hovor stlačte .

 TIP: Pre odopretie hovoru stlačte .
 Môžete odpovedať na iné prichádzajúce hovory počas volania. 

Budete počuť tón čakajúceho hovoru a LED na telefóne bude 
rýchlo blikať. Pre ukončenie prichádzajúceho hovoru, stlačte 

. Pôvodný hovor bude podržaný.

 Poznámka: Keď ste v DND (Do Not Disturb (nerušiť))  
stave v Skype, telefón nezvoní. LED na telefóne stále bliká pre 
upozornenie prichádzajúceho hovoru.

 TIP: Môžete nastaviť tón zvonenia cez VOIP080 ovládač. Pre 
podrobnejšie informácie si pozrite stranu 16.

Ukončenie hovoru
Pre ukončenie hovoru stlačte .
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Uskutočnenie hovoru
Funkcie počas hovoru
Nastavenie hlasitosti reproduktoru
Môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť volajúceho počas hovoru.
Je dostupných 8 nastaviteľných úrovní hlasitostí.
Nastavenie hlasitosti:
1.  Stlačením  zvýšite hlasitosť.
2.  Stlačením  znížite hlasitosť.

 TIP: Hlasitosť mikrofónu a reproduktoru môžete taktiež nastaviť 
cez ovládač VOIP080. Pre podrobnejšie informácie si pozrite 
stranu 14.

Stlmenie mikrofónu
Počas hovoru, ak chcete s niekým hovoriť súkromne bez toho, aby 
to počula osoba na druhej strane telefónu:

1.  Stlačením  stlmíte mikrofón. Môžete stále počuť hovoriť 
druhú stranu.

  LED bliká pomaly.

2.  Opätovným stlačením  obnovíte komunikáciu.

Počúvanie hlasových správ
Keď čakajú hlasové správy na otvorenie, LED na telefóne bliká 
pomaly.

 Poznámka: Pre podrobnejšie informácie o dostupnosti konta 
hlasových správ navštívte: http://www.skype.com/products/
skypevoicemail/.

Vypočutie hlasovej správy:

1. Stlačte a podržte tlačidlo  pre otvorenie okna zoznamu 
hlasových správ.

2. Stlačením /  zvoľte hlasovú správu, ktorú chcete prečítať.
3. Stlačením tlačidla  si vypočujte hlasovú správu.

 TIP: Stlačením  zastavíte hlasovú správu počas 
prehrávania. Opätovným stlačením  zatvoríte okno 
hlasových správ.
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Uskutočnenie hovoru
Stavové ikony hlasových správ
Indikuje novú hlasovú správu.

Indikuje starú hlasovú správu.

Indikuje aktuálne prehrávanú hlasovú správu. Stlačením tlačidla 

 ju zastavte.
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Konfigurácia
Nastavenia
Ovládač VOIP080 vám umožňuje prispôsobiť telefón na 
nastavenia, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

Spustenie konfigurácie telefónu:

Dvakrát kliknite na ikonu   v spodnom pravom rohu obrazovky 
počítača.

ALEBO

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu   a zvoľte jednu zo štyroch 
možností:
•  General Options (základné možnosti)
•  Audio Settings (audio nastavenia)
•  Tone Settings (nastavenia tónov)
•  About (Informácie)

Otvorí sa okno nastavení telefónu VOIP080.
•  Kliknite na Apply pre aplikáciu zmien.
•  Kliknutím na Cancel zrušíte všetky vykonané zmeny.
•  Kliknite na OK pre aplikáciu zmien a zatvorte okno.

Zatvorenie ovládača VOIP080:

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu   a zvoľte EXIT. V otvorenom 
okne kliknite na OK pre potvrdenie zatvorenia.

 Poznámka: Ak je ovládač VOIP080 zatvorený, hovory nie je 
možné uskutočniť ani prijať cez telefón.

 TIP: Pre vynechanie okna upozornenia o zatvorení zaškrtnite 
Do Not Show This Message Again pred kliknutím na OK.
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Konfigurácia
Základné možnosti
Otvorte okno VOIP080 Phone Settings a zvoľte záložku General
Options. Budú dostupné nasledujúce nastavenia.

Automatické spustenie Skype pri 
pripojení VOIP080 telefónu
Keď je políčko zaškrtnuté, Skype sa spustí automaticky, keď je 
VOIP080 telefón pripojený k PC. Odporúčame nechať toto políčko 
zaškrtnuté.

Zmena jazyka
Zvoľte jazyk z robaľovacieho menu pod Language Selection a 
kliknite na OK pre aplikovanie zmeny.

Zmena jazyka zobrazenia Skype 
Pre zmenu jazyka v Skype otvorte Skype program a prejdite na 
Tools a potom Change Language a zvoľte jazyk.

Nastavenia audio vstupného a 
výstupného zariadenia
Otvorte okno VOIP080 Phone Settings a zvoľte záložku Audio 
Settings. budú dostupné nasledujúce možnosti.

Nastavenie audio výstupného zariadenia 
pre Skype
Zvoľte zariadenie pod Earpiece Device pre počúvanie audia zo 
Skype. Odporúčame zvoliť Philips VOIP080 pre XP užívateľa 
alebo USB Audio Device pre užívateľov Windows 2000.

Nastavenie audio vstupného zariadenia 
pre Skype
Zvoľte zariadenie pod Microphone Device pre audio vstup pre 
Skype. Odporúčame zvoliť Philips VOIP080 pre užívateľov XP 
alebo USB Audio Device pre užívateľov Windows 2000.

Nastavenie hlasitosti slúchadla
Nastavte pás Earpiece Volume pre zmenu hlasitosti v reproduktore 
slúchadla. Keď presuniete pás do najnižšej pozície, slúchadlo sa 
stlmí.
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Konfigurácia
Nastavenie hlasitosti mikrofónu
Nastavte pás Microphone Volume pre zmenu hlasitosti mikrofónu.
Keď pás presuniete do najnižšej pozície, mikrofónu bude stlmený.

Nastavenie vstupného/výstupného 
zariadenia pre iné aplikácie ako Windows 
Môžete zvoliť odlišné audio vstupné/výstupné zariadenie pre 
ostatné Windows aplikácie, napríklad: Windows Media Player.

Pre užívateľov Windows XP 
Kliknite na Advanced pre otvorenie okna Sound and Audio 
Devices Properties. Zvoľte audio výstupné zariadenie pod Sound 
playback. Zvoľte audio vstupné zariadenie pod Sound recording.

Uistite sa, že je zaškrtnuté Use only Default Devices a kliknite na 
OK.

Pre užívateľov Windows 2000 
Kliknite na Advanced pre otvorenie okna Sounds and 
Multimedia Properties. Zvoľte audio výstupné zariadenie pod 
Sound playback. Zvoľte audio vstupné zariadenie pod Sound 
recording.
Uistite sa, že je zaškrtnuté Use only Preferred Devices a kliknite 
na OK.

 Poznámka: Odporúčame nastaviť audio vstupné a výstupné 
zariadenie ako je zvuková karta vášho počítača. 

  Poznámka: Zaškrtnutím Use only Default Devices (pre 
užívateľov XP) alebo Use only Preferred Devices (pre 
užívateľov Windows 2000) môžete oddeliť audio cestu vášho 
PC. Zvuk zo Skype bude vydávaný telefónom, zatiaľ čo ostatné 
Windows aplikácie budú na výstupe cez zvolené zariadenie.
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Konfigurácia
Nastavenie vyzváňacieho tónu 
a tónu tlačidiel
Otvorte okno VOIP080 Phone Settings a zvoľte záložku Tone 
Settings. Budú dostupné nasledujúce možnosti.

Zmena vyzváňacej melódie
Zvoľte jednu z melódií pod Ringer Settings a kliknite na OK pre 
aplikáciu zmeny. Môžete kliknúť na Listen pre vypočutie melódie.

Zmena hlasitosti vyzváňania
Zvoľte hlasitosť pod Ringer Settings a kliknite na OK pre 
aplikovanie zmeny. Výberom možnosti Off deaktivujete 
vyzváňanie.

Deaktivácia tónu tlačidiel
Zaškrtnite Disable Key Tone pod Key Tone Settings. Pri stlačení 
tlačidla nebudete počuť žiadny zvuk.

Informácia o produkte
Otvorte okno VOIP080 Phone Settings a zvoľte záložku About pre 
vyhľadanie informácie o vašom VOIP080 telefóne.

Počiatočné nastavenia
Automatické spustenie Skype keď je pripojený telefón VOIP080: 
    Zaškrtnuté
Zariadenie slúchadla:   Philips VOIP080
Zariadenie mikrofónu:   Philips VOIP080
Melódia vyzváňania:   Melody 1
Úroveň vyzváňania:   High
Deaktivácia tónu tlačidiel:   Nezaškrtnuté
Správa o zatvorení:    Aktivované
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Odstránenie možných problémov
Problémy Riešenia
Telefón nezvoní. • Uistite sa, že hlasitosť vyzváňania nie je nastavená na 

minimum.  
• Uistite sa, že stav Skype nie je DND (nerušiť).

Žiadny zvuk počas hovoru. • Skontrolujte, či je audio cesta nastavená správne pod Skype.
• Zvýšte hlasitosť slúchadla.

Druhá strana nepočuje zvuk. • Zrušte stlmenie mikrofónu.
• Zvýšte hlasitosť mikrofónu použitím ovládača VOIP080.
• Uistite sa, že hovor nie je podržaný.

Nie je možno uskutočniť alebo 
prijať Skype hovory.

• Uistite sa, že stav Skype nie je offline.
• Skontrolujte, či USB kábel pripojený správne.
• Skontrolujte, či pracuje VOIP080 ovládač.

Nie je možné uskutočniť 
SkypeOut hovory.

• Zadajte 00, 011 alebo + pred volaným číslom.
• Skontrolujte konto, či máte dostatočný kredit.

Nie je možné otvoriť zoznam 
kontaktov.

• Zatvorte zoznam hlasových správ a skúste opäť.

Nie je možné otvoriť zoznam 
hlasových správ.

• Zatvorte zoznam kontaktov a skúste opäť.

LED bliká pomaly keď skončíte 
hovor.

• Prijali ste novú hlasovú správu(y).

Nepočuť tóny tlačidiel. • Aktivujte tóny tlačidiel pomocou ovládača VOIP080.

Nechtiac zvolené „Do not allow 
this program to use Skype“.

• V Skype, prejdite na Tools > Options > Privacy > Manage 
other program‘ access to Skype, zvoľte VOIP080.EXE, 
kliknite CHANGE, zvoľte Allow this program to use Skype a 
kliknite na OK.

Stav pripojenia zobrazuje:
VOIP080 - API access denied.

• Pozrite vyššie

Ak vám vyššie uvedené riešenia nepomôžu odstrániť problém, odpojte telefón od PC a reštartujte 
Skype a VOIP080 ovládač. Počkajte 15 minút a skúste opäť.

Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez upozornenia.
Ochranné značky sú vlastníctvom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich konkrétnych 

vlastníkov.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené.
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Informácie
Záruka
Informácie o záruke sú dostupné na www.p4c.philips.com.

Prehlásenie o zhode
Prehlásenie o zhode je dostupné na www.p4c.philips.com.

Elektrické, magnetické a elektromagnetické 
polia („EMF“)
1. Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnoho užívateľsky orientovaných produktov, ktoré zvyčajne, 

ako elektronické zariadenia, majú schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jedným zo základných Philips obchodných princípov je urobiť všetko pre zdravie a bezpečnosť 

našich produktov, v súlade so všetkými aplikovateľnými požiadavkami a v rámci EMF štandardov 
aplikovateľných v čase výroby produktov.

3. Spoločnosť Philips sa zaväzuje vyvíjať, produkovať a predávať produkty, ktoré nemajú škodlivý vplyv na 
zdravie.

4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak s ich produktmi zaobchádzate správne a používate ich na ich 
určené použitie, sú bezpečné.

5. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, 
čo umožňuje spoločnosti Philips predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skorú integráciu vo svojich 
produktoch.

Recyklácia a likvidácia
Pokyny o likvidácii starých produktov:
Účelom smernice WEEE (Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení; 2002/96/EC) je 
zaistiť, že produkty sú reckylované využitím najlepších dostupných možností pre zaistenie ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia.
Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné 
recyklovať a opätovne použiť.

Nelikvidujte staré zariadenie v domácom odpade.
Informujte sa o miestnom systéme triedeného odpadu pre elektrické a elektronické produkty 
označené týmto symbolom.

Využite jednu z nasledovných možností:
1. Likvidujte kompletný produkt (vrátane káblov, konektorov a príslušenstva) v určených WEEE 

zberných zariadeniach.
2. Ak kupujete druhý produkt, vráťte kompletný starý produkt predajcovi. Mal by to akceptovať ako je 

to vyžadované WEEE smernicou.

Spoločnosť Philips označila obaly štandardnými symbolmi navrhnutými pre podporu 
recyklácie a správnej likvidácie prípadného odpadu.

 Bol zaplatený finančný príspevok pre spojený národný obnovovací a recyklačný systém.

 Takto označený obalový materiál je recyklovateľný.




