
Conteúdo da caixa

De que mais necessita:

Telefone VOIP080 Carregador

Guia de Iniciação Rápida

CD de instalação

Ligação à Internet
(Recomenda-se banda larga)

- Windows XP ou Windows 2000
- Driver para CD-ROM ou DVD-ROM

Um computador de mesa ou
notebook com saída USB

1 Instale

Instale o software
� Introduza o CD de instalação no

driver do CD-ROM (ou DVD-
ROM) do PC.

� O programa de instalação iniciará
automaticamente.

� Siga as instruções na tela.

3 Aproveite
Depois do driver e do software estarem instalados !

Definir pela primeira vezA
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� Certifique-se de que o telefone está
ligado diretamente a uma saída USB no
seu computador.

� Inicie o driver VOIP080 pressionando
duas vezes no ícone de atalho criado
no seu ambiente de trabalho, caso ele
não tiver sido iniciado automatica-
mente.

� Se é a primeira vez que utiliza o
VOIP080, verá a mensagem Outro
programa quer usar o Skype.
Selecione Permitir que o programa
utilize o Skype e pressione OK.

Funções durante uma chamadaB

Cabo USBA

B

Caixa de Transporte

Nota: Certifique-se de que o
conector USB não está ligado antes
de iniciar a instalação.

� Desenrole o cabo USB do seu
telefone.

Nota: Se não tiver uma conta
Skype, pode ver mais detalhes
sobre como criar uma em
http://www.skype.com.

2 Conecte
Conecte o cabo USB

� Conecte o cabo USB diretamente
à saída USB do seu PC.

Siga as instruções na tela.

Termine a instalaçãoC
� Clique em Sair.
� Retire o CD de instalação do driver

CD-ROM (ou DVD-ROM).

Utilize a versão do Skype fornecida juntamente com
o CD de instalação para que o seu telefone funcione
apropriadamente. Pode ser que o seu telefone não
reconheça novas funções provenientes de upgrades
mais recentes do Skype. Para checar a
compatibilidade consulte www.philips.com/support.

� Ajustar volume do auscultador
Pressione para aumentar o volume.
Pressione para diminuir o volume.

� Corte de som do microfone
Pressione para cortar o som do microfone. O LED piscará lentamente.

Pressione novamente para restabelecer a comunicação.

Nota: O volume do microfone e do auscultador também pode ser ajustado
através do driver VOIP080. Para mais informações, consulte o manual do
usuário disponível no CD-ROM do seu VOIP080.
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Bem-Vindo
Guia de Iniciação Rápida

1 Instale

2 Conecte

3 Aproveite

Philips

Fazer e atender chamadasA
� Pressione a tecla Skype até

focalizar a opção da lista de
contatos do Skype.

� Pressione / para selecionar
o contato que deseja chamar.

� Pressione para chamar o
contato selecionado.

Utilize a lista de contatosB

� Pressione a tecla do asterisco 
prolongadamente para abrir a
janela da Lista de Contatos.

� Pressione / para selecionar o
contato que deseja chamar.
OU

� Procura por letra: Introduza a
primeira letra do nome do contato
usando o teclado, por exemplo,
para procurar um contato

chamado �Sam�, pressione 
quatro vezes.

Chamadas Skype
C Chamar número do SkypeOut

Quando chegar uma chamada
Skype, o telefone tocará e o LED
começará a piscar rapidamente.

� Para atender a chamada, pressione

.

A lista de contatos mostra os
contatos Skype em ordem
alfabética e o seu status online.

Para detalhes sobre como obter
uma conta de SkypeOut, visite:
http://www.skype.com/products/
skypeout.

Para terminar a chamada,

pressione .

� Pressione a tecla Skype até
focalizar a opção da lista de
contatos do Skype.

� Pressione / para selecionar
o contato que deseja chamar.

� Pressione para fazer a
chamada.

OU

� Utilize o teclado para marcar o
número que deseja chamar.

� Pressione para fazer a
chamada.

Nota: Um manual de instruções
mais detalhado está disponível no
CD-ROM do VOIP080.
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