
Co znajduje siê w pude³ku

Co jeszcze jest potrzebne:

Telefon VOIP080 Podstawka

Skrócona instrukcja obs³ugi

Instalacyjna p³yta CD

Po³¹czenie internetowe (zalecane
po³¹czenie szerokopasmowe)

- Windows XP lub Windows 2000
- napêd CD-ROM lub DVD-ROM

Komputer biurkowy lub
przeno�ny z wolnym portem
USB

1 Instalacja

Instalacja oprogramowania
� W³ó¿ p³ytê instalacyjn¹ CD do

napêdu CD-ROM (lub DVD-ROM)
komputera.

� Program instalacyjny zostanie
uruchomiony automatycznie.

� Postêpuj zgodnie z wy�wietlanymi
instrukcjami.

3 Korzystanie
Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania!

Pocz¹tkowa konfiguracjaA
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� Sprawd�, czy telefon jest pod³¹czony
bezpo�rednio do gniazda USB 
w komputerze.

� Je�li sterownik VOIP080 nie jest
uruchomiony, uruchom go klikaj¹c
dwukrotnie na ikonê skrótu
znajduj¹cego siê na pulpicie.

� Gdy uruchomisz sterownik VOIP080
po raz pierwszy, zobaczysz
komunikat Inny program chce u¿yæ
Skype (Another program wants to
use Skype). Wybierz Zawsze
dopuszczaj (Allow this program to
use Skype) i kliknij OK.

Funkcje dostêpne podczas rozmowyB

Przewód USBA

B

Futera³

Uwaga: Z³¹cze USB NIE
POWINNO BYÆ w³¹czone przed
rozpoczêciem instalacji.

� Rozwiñ przewód USB z telefonu.

Uwaga: Je�li nie masz konta
Skype, na stronie
http://www.skype.com mo¿esz
dowiedzieæ siê, jak je utworzyæ.

2 Pod³¹czenie
Pod³¹cz wtyczkê USB

� Pod³¹cz wtyczkê USB
bezpo�rednio do portu USB 
w komputerze.

Wykonuj instrukcje pojawiaj¹ce 
siê na ekranie.

Zakoñcz instalacjêC
� Kliknij na Quit (Zakoñcz).
� Wyjmij p³ytê instalacyjn¹ CD 

z napêdu CD-ROM (lub-DVD-ROM).

¯eby telefon dzia³a³ poprawnie, u¿yj
wersji Skype z instalacyjnej p³yty CD.
Nowe funkcje z nowych wersji Skype
mog¹ nie dzia³aæ z telefonem
VOIP080. Nale¿y sprawdziæ zgodno�æ
na stronie www.philips.com/support.

� Regulacja g³o�no�ci s³uchawki
Naci�nij , aby podwy¿szyæ g³o�no�æ.
Naci�nij , aby obni¿yæ g³o�no�æ.

� Wyciszenie mikrofonu
Naci�nij , aby wyciszyæ mikrofon. Dioda bêdzie wolno migaæ.

Naci�nij ponownie , aby wy³¹czyæ wyciszenie.

Uwaga: G³o�no�æ mikrofonu i s³uchawki mo¿na równie¿ ustawiæ przy
pomocy sterownika VOIP080. Aby uzyskaæ dodatkowe informacje,
przeczytaj dok³adn¹ instrukcjê obs³ugi znajduj¹c¹ siê na p³ycie CD-ROM
VOIP080.
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Witamy
Skrócona instrukcja obs³ugi

1 Instalacja

2 Pod³¹czenie

3 Korzystanie

Philips

Wykonuj i odbieraj po³¹czeniaA
� Naci�nij klawisz Skype ,

dopóki nie bêdzie widoczna karta
programu Skype z list¹ kontaktów.

� Naci�nij / , aby wybraæ
u¿ytkownika, do którego chcesz
zadzwoniæ.

� Naci�nij , aby po³¹czyæ siê 

z wybranym kontaktem.

U¿yj listy kontaktówB

� Wci�nij i przytrzymaj przycisk

gwiazdki , aby otworzyæ okno

z list¹ kontaktów.
� Naci�nij / , aby wybraæ

u¿ytkownika, do którego chcesz
zadzwoniæ.
LUB

� Wyszukiwanie wed³ug litery:
Wpisz pierwsz¹ literê kontaktu
korzystaj¹c z klawiszy telefonu, np.
gdy chcesz wyszukaæ u¿ytkownika
o nazwie "Sam", naci�nij cztery razy

przycisk .

Po³¹czenia Skype
C Po³¹czenie z numerem SkypeOut

W przypadku przychodz¹cego
po³¹czenia Skype, telefon bêdzie
dzwoni³ a dioda bêdzie szybko
migaæ.

� Aby przyj¹æ po³¹czenie, naci�nij

przycisk .

Lista kontaktów zawiera kontakty
Skype w kolejno�ci alfabetycznej
oraz ich status po³¹czenia.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o
SkypeOut, wejd� na stronê:
http://www.skype.com/products/
skypeout.

Aby zakoñczyæ po³¹czenie,

naci�nij przycisk .

� Naci�nij klawisz Skype ,

dopóki nie bêdzie widoczna
karta programu Skype z list¹
kontaktów.

� Naci�nij / , aby wybraæ
u¿ytkownika, do którego chcesz
zadzwoniæ.

� Naci�nij , aby wykonaæ
po³¹czenie.

LUB

� U¿yj klawiatury, aby wybraæ
numer, pod który chcesz
zadzwoniæ.

� Naci�nij , aby wykonaæ
po³¹czenie.

Uwaga: Szczegó³owa instrukcja
obs³ugi znajduje siê na p³ycie
CD-ROM VOIP080.
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