
Boksen inneholder

Hva du ellers trenger:

En VOIP080 telefon Holder

Hurtig bruker-veiledning

CD for installering

Internettilkopling (bredbånd anbefales)

- Windows XP eller Windows 2000
- CDROM- eller DVDROM-stasjon

En desktop eller en laptop med
ledig USB-port

1 Installer

Installere programvaren

● Sett CD-en inn i PC-ens CD-ROM-
stasjon (eller DVDROM-stasjon).

● Installeringsprogrammet starter
automatisk.

● Følg anvisningene på skjermen.

3 Klar, ferdig - ring
Når drivere og programvare er installert!

Innstilling for første gangs brukA
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● Kontroller at telefonen er koplet
direkte til en USB-port på PC-en.

● Start VOlP080-driveren ved å 
dobbeltklikke på snarveien opprettet
på skrivebordet hvis den ikke 
allerede er startet opp.

● 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.

Funksjoner under en samtaleB

USB cableA

B

Bæreveske

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

● Vikle ut USB-kabelen fra telefonen.

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

2 Koble til
Koble til UBS-plugg

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

Fortsette ved å følge instruksjoner
på skjermen.

Fullføre installasjonC
● Klikk på Avslutt.
● Fjern CD-en fra PC-ens CD-ROM-

stasjon.

Bruk Skype-versjonen på medfølgende
CD for at håndsettet skal fungere korrekt.
Nye funksjoner fra oppgraderte Skype-
versjoner fungerer kanskje ikke med
VOIP080. Kontroller kompatibilitet på
nettsiden www.philips.com/support.

● Justere lydstyrke for øretelefon
Trykk på for å øke lydstyrken.
Trykk på for å redusere lydstyrken.

● Slå av mikrofonen

Trykk på for å slå av mikrofonen. LED-et blinker langsomt.

Trykk på igjen for å gjenopprette kommunikasjon.

TIPS: Lydstyrken for mikrofonen og lydstyrken for øretelefonen kan 
også justeres via VOIP080-driveren. For mer informasjon, se detaljert 
brukerveiledning er tilgjengelig på VOIP080-CDROM-en.
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Velkommen
Hurtig brukerveiledning

1 Installer

2 Koble til

3 Klar, ferdig - ring

Philips

Utfør og svar på anropA
● Trykk på Skype-knappen til

Skype-kontaktlistemappen er valgt.
● Trykk på / for å velge den

kontakten du vil anrope.
● Trykk på for å anrope den

valgte kontakten.

Bruk kontakter-listenB

● Trykk og hold stjernetast for 
å åpne kontaktlistevinduet.

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

● Søk etter bokstaver: Skriv inn
første bokstav til kontakten ved å
benytte tastaturet for å søke. For å
søke etter kontakten "Sam", f.eks.
trykker du fire ganger på .

Skypeanrop
C Anrop SkypeOut-nummer

Når et innkommende anrop
ankommer, ringer telefonen og
LED-et blinker hurtig.

● For å svare på anropet, trykk på
.

Kontakter-listen viser Skype-
kontaktene i alfabetisk rekkefølge
samt onlinestatusen.

For mer informasjon om hvordan
du får en SkypeOut-konto, gå til
http://www.skype.com/products/
skypeout.

For å avslutte samtalen, trykk på 
.

● Trykk på Skype-knappen til
Skype-kontaktlistemappen er valgt.

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

● Trykk på for å foreta et
anrop.

ELLER

● Bruk tastaturet for å slå nummeret
du vil anrope.

● Trykk på for å foreta et
anrop.

Merk: En detaljert brukerveiledning 
er tilgjengelig på VOIP080 CDROM-en.
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