
Ambalaj içeriði

Baþka ne gereklidir:

VOIP080 Telefon Þarj yuvasý

Çabuk baþlama kýlavuzu

Kurulum CD �si

Ýnternet baðlantýsý (geniþ bant tavsiye
edilir)

- Windows XP veya Windows 2000
- CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsü

Boþ bir USB portu olan masaüstü
veya dizüstü bilgisayar

1 Kurulum

Yazýlýmýn kurulmasý

� Kurulum CD �sini CD-ROM (veya
DVD-ROM) sürücüsüne yerleþtirin.

� Kurulum programý otomatik
olarak baþlar.

� Ekrandaki talimatlarý takip edin.

3 Kullaným
Ýlkönce sürücüleri ve yazýlýmý kurun !

Ýlk çalýþtýrmaA
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� Telefonun bilgisayarýnýzda bulunan bir
USB yuvasýna takýlý olduðundan emin
olun.

� Eðer sürücü henüz çalýþmýyorsa
masaüstünde oluþturulmuþ olan
kýsayol simgesini çift týklayarak
VOIP080 sürücüsünü baþlatýn.

� Eðer VOIP080 sürücüsünü ilk kez
kullanýyorsanýz, Diðer program
Skype 'yi kullanmak istiyor
(Another program wants to use
Skype) mesajýný göreceksiniz. Bu
programýn Skype �i kullanmasýna
izin ver (Allow this program to use
Skype) �i seçin ve Tamam (OK) �ý
týklayýn.

Arama esnasýndaki özelliklerB

USB kablosuA

B

Çanta

Not: Lütfen kurulum baþlamadan
önce USB fiþinin takýlý
OLMADIÐINDAN emin olun.

� Telefonunuzda sarýlý olan USB
kablosunu çekerek çýkarýn.

Not: Eðer Skype hesabýnýz
yoksa, nasýl açýlabileceðine dair
ayrýntýlý bilgi için bkz.
http://www.skype.com

2 Baðlantý
USB fiþinin takýlmasý

� USB fiþini PC �nizin USB yuvasýna
takýn.

Kuruluma devam edin ve
ekrandaki talimatlarý yerime
getirin.

Kurulumun tamamlanmasýC
� Quit �i týklayýn.
� Kurulum CD �sini CD-ROM (veya

DVD-ROM) sürücüsünden çýkarýn.

Telefonun tüm fonksiyonlarýndan
yararlanabilmek için kurulum CD �si üzerindeki
Skype versiyonunu kullanýn. Upgrade edilen
Skype versiyonunun yeni özellikleri VOIP080 ile
çalýþmayabilir, uyumlu olup olmadýðýný
www.philips.com/support sayfasýnda kontrol
edin.

� Kulaklýk ses seviyesi ayarý
Sesi çoðaltmak için tuþuna basýn.
Sesi azaltmak için tuþuna basýn.

� Mikrofonu sessiz konuma getirmek

Mikrofonu sessiz konuma getirmek için tuþuna basýn. LED yavaþ yanýp
söner.

Karþýlýklý konuþmaya devam etmek için tekrar tuþuna basýn.

Not: Mikrofon ve kulaklýk sesinin VOIP080 sürücüsü üzerinden de
ayarlanmasý mümkündür. Daha fazla bilgi için VOIP080 CD-ROM �un
üzerinde bulunan kullaným kýlavuzuna bakýnýz.
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Hoþ geldiniz
Çabuk baþlama kýlavuzu

1 Kurulum

2 Baðlantý

3 Kullaným

Philips

Telefon etmek ve gelen aramalarý kabul etmekA
� Skype baðlantý listesi

görüntüleninceye kadar Skype

tuþuna basýn.
� Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek

için / tuþuna basýn.
� Seçilen baðlantýyý aramak için

tuþuna basýn.

Baðlantý listesinin kullanýlmasýB

� Baðlantý listesini açmak için yýldýz

tuþuna uzun süre basýn.
� Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek

için / tuþuna basýn.
VEYA

� Harfle arama: Tuþ takýmýný
kullanarak aradýðýnýz baðlantýnýn
ilk harfini girin, örneðin �Sam�

isimli kiþiyi bulmak için
tuþuna dört kez basýn.

Skype görüþmeleri

C Call SkypeOut numarasý

Bir Skype arama geldiðinde
telefon çalar ve LED hýzlýca
yanýp söner.

� Aramayý cevaplamak için 
tuþuna basýn.

Baðlantý listesi, Skype
baðlantýlarýný alfabetik sýralamayla
ve online durumlarýný gösterir.

Bir Skype hesabýnýn nasýl
alýndýðýna dair ayrýntýlý bilgi için
lütfen bkz.:
http://www.skype.com/products/
skypeout

Bir aramayý bitirmek için .
tuþuna basýn.

� Skype baðlantý listesi
görüntüleninceye kadar Skype

tuþuna basýn.
� Aramak istediðiniz kiþiyi seçmek

için / tuþuna basýn.

� Arama yapmak için tuþuna
basýn.

VEYA

� Aramak istediðiniz numarayý
çevirmek için klavyeyi kullanýn.

� Arama yapmak için tuþuna

basýn.

Not: VOIP080 CD-ROM �un
üzerinde daha ayrýntýlý bir
kullaným kýlavuzu mevcuttur.
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