
Paketet innehåller

Vad som dessutom behövs:

VOIP080 telefon Laddningshållare

Snabb startguide

Installations-CD-ROM

Internet-anslutning (bredband 
rekommenderas).

- Windows XP eller Windows 2000
- CDROM eller DVDROM drivenhet

En PC eller en portföljdator med
ledig USB-portal

1 Installation

Installation av mjukvara
● Lägg in installations-CDn i datorns

CD-ROM (eller DVD-ROM) 
drivenhet.

● Installationsprogrammet startas
automatiskt.

● Följ instruktionerna på skärmen.

3 Med nöje
Installera först drivarna och programvaran!

Första idrifttagningenA
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● Se till att telefonen är direkt ansluten
till USB-porten i din dator.

● Starta din VOIP080 drivrutin med 
dubbelklick på ikonen snabbval som
kommer upp på datorskärmen, om 
den inte redan är aktiv.

● Vid första idrifttagning av din VOIP080
drivrutin ser du meddelandet Ett
annat program vill använda
Skype.Välj då Ge programmet 
tillgång till Skype och klicka på OK.

Egenskaper under ett samtalB

USB-kabelnA

B

Bärväska

Obs! Se till att USB-kontakten 
inte är ansluten innan installationen
börjar.

● Veckla ut USB-kabeln ur telefonen.

Obs! Om du inte har installerat
något Skype-konto än hittar du
utförlig information om hur du
skaffar det under:
http://www.skype.com

2 Anslutning
Anslut USB-kontakten

● Stick USB-kontakten direkt i
datorns USB-port.

Fortsätt och följ instruktionerna 
på skärmen.

Avsluta installationenC
● Klicka på Quit (Avsluta).
● Ta ur installations-CDn ur CD-

ROM (eller DVD-ROM) drivenhet.

Använd Skype-versionen på den bifogade
CD ROM-skivan så att telefon får sin fulla
funktion. Nya egenskaper i en uppgraderad
Skype-version fungerar möjligen inte ihop
med VOIP080. Kontrollera kompabiliteten
på www.philips.com/support.

● Ställa in hörlurens ljudstyrka
Tryck för att höja ljudvolymen.
Tryck för att sänka ljudvolymen.

● Mikrofonen tyst

Tryck för att stänga av mikrofonen. LED blinkar långsamt.

Tryck igen för att återuppta telefonsamtalet.

Tips: Ljudvolymen i mikrofonen och hörluren kan även justeras via 
drivrutinen VOIP080. För vidare information se den detaljerade handboken
på CDROM-skivan för VOIP080.
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Ring eller svara på samtalA
● Tryck på Skype-tangenten tills

Skype kontaktlista fokuserats.
● Tryck / för att välja den

kontakten du vill ringa.
● Tryck för att ringa den valda

kontakten.

Använd kontaktlistanB

● Tryck länge på stjärnknappen 
för att öppna fönstret med 
kontaktlistan.

● Tryck / för att välja den 
kontakten du vill ringa.
ELLER

● Sökning per bokstav: Medan
kontaktlistans fönster är öppet
skriver du första bokstaven på
kontakten, använd knappsatsen, för
att t ex söka kontakten "Sam"
trycker du fyra gånger på .

Skype-samtal
C Ring ett SkypeOut-nummer

När ett samtal kommer in ringer
telefonen och LED blinkar snabbt.

● Tryck på för att ta emot
samtalet.

Skype-listan visar Skype-
kontakterna i alfabetisk ordning
samt online-status.

Närmare detaljer om hur man
skaffar ett SkypeOut-konto hittar
du på: http://www.skype.com/products/
skypeout.

För att sluta ett samtal, tryck 
.

● Tryck på Skype-tangenten tills
Skype kontaktlista fokuserats.

● Tryck / för att välja den 
kontakten du vill ringa.

● Tryck för att ringa ett samtal.

ELLER

● Använd tangentbordet för att slå
numret du vill ringa.

● Tryck för att ringa ett samtal.

Obs! En utförlig handbok finns
på CDROM-skivan för VOIP080.
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