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ID
Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja
Informasi demi keselamatan
Telepon ini jika jaringan listrik mati tidak bisa digunakan untuk panggilan darurat. Skype tidak menyediakan 
fungsi panggilan darurat. Gunakanlah pesawat telepon lainnya dalam keadaan darurat.

Pengadaan listrik
Pengadaan listrik melalui kabel USB yang disambungkan pada komputer.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja
> Jauhkan telepon dari cairan dan kelembaban.
> Janganlah membongkar telepon. Anda bisa terkena tegangan-tegangan yang membahayakan.
> Telepon bisa rusak karena sambaran petir. Karena itu dianjurkan supaya kabel USB ditarik dari telepon, jika 

ada halilintar.
> Jika bisa terjadi ledakan, misalnya jika ada saluran gas yang bocor, telepon tidak boleh digunakan.
> Bimbinglah anak yang menggunakan telepon ini, supaya terjamin bahwa telepon digunakan sebagaimana 

mestinya.
> Nada yang disetelkan terlalu keras bisa mengakibatkan daya pendengaran mundur.

Melindungi lingkungan hidup
Pada waktu membuang bahan kemasan dan telepon yang tidak digunakan lagi, perhatikanlah peraturan-
peraturan lokal dan kemungkinan untuk mendaur ulangkan bahan.

Kebutuhan untuk instalasi
Komputer anda harus memenuhi persyaratan minimum berikut, supaya telepon berfungsi dengan mulus:

• komputer dengan program Microsoft® Windows® 2000 atau XP
• prosesor 400 MHz
• 128 MB RAM
• port USB yang masih bebas pada komputer
• sambungan internet (broadband dianjurkan)

Anda perlu bantuan?
Penjelasan lebih rinci untuk mengatasi kesalahan dan FAQ's:
Bantuan online: www.p4c.philips.com
Mengatasi Kesalahan secara mandiri: lihat hal. 19
Informasi aktuil untuk pengguna akhir bisa didapatkan melalui: www.p4c.philips.com

Informasi Penting

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com
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Apa yang anda butuhkan selain itu:

Komputer atau laptop dengan port 
USB yang masih bebas

• Sambungan internet (broadband 
dianjurkan)

• Kompatibilitas yang sempurna hanya 
dijamin dengan versi Skype yang ada pada 
CD ROM. Pada Skype yang diupgrade 
mungkin feature yang baru tidak berjalan 
dengan VOIP080.

Isi Kemasan

Telepon VOIP080

Petunjuk singkat untuk penggunaan

Unit Pencasan CD untuk instalasi

Tas untuk membawa
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Bagian depan Telepon
1 Earpiece

2 LED
Berkedip-kedip cepat jika ada pembicaraan masuk.
Menyala menetap selama pembicaraan
Berkedip-kedip perlahan-lahan jika penyetelan sunyi 
(mute) diaktifkan.

Berkedip-kedip, jika ada satu (beberapa) pesan suara 
[voicemail].

3 Melakukan scroll ke atas
Melakukan scroll ke atas langkah demi langkah.
Mengeraskan nada dalam earpiece.

4 Tombol menelepon (TALK)
Melakukan dan menerima pembicaraan.
Mendengarkan pesan suara [voicemail].

5 Tombol Skype
Mengaktifkan Skype.
Menyetel bolak balik dalam daftar Skype.

6 Tombol mengakhiri (OFF)
Mengakhiri pembicaraan.
Menahan pesan suara [voicemail] yang sedang 
didengarkan.

Membuat jendela Skype menjadi lebih kecil.

7 Melakukan scroll ke bawah
Melakukan scroll ke bawah langkah demi langkah.
Mengurangi nada dalam earpiece.

8 Angka 1 dan daftar dari pesan suara [voicemail]
Masukkan angka 1.
Tahan tekanan untuk menampilkan daftar dari pesan suara 
[voicemail].

9 Tombol bintang dan daftar kontak
Masukkan tanda bintang (*).
Tahan tekanan untuk menampilkan daftar kontak.

10 Angka 0 dan tanda tambah (+)
Masukkan angka 0 dan tanda tambah (*).
Tahan tekanan untuk memasukkan tanda tambah (+).

11 Tombol sunyi (mute)
Mengaktifkan / menonaktifkan penyetelan sunyi selama 
pembicaraan.

12 Mikrofon
6
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2
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Bagian belakang Telepon
2 LED

13 Kotak steker USB
Untuk menyimpan steker USB.

14 Steker USB
Sambungkan steker pada port USB dari komputer.
7
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Menyambung

Menyambung telepon:

1. Tarik ke luar kabel USB yang tergulung dalam telepon.

2. Sambungkan steker USB langsung pada port USB dari komputer anda.

Menginstal
Driver dari VOIP080 ada pada CD yang ikut dipasok. Sebelum anda mulai 
dengan instalasi, sambungkan steker USB pada komputer anda.

Menginstal driver VOIP080:

1. Masukkan CD untuk instalasi ke dalam drive CD ROM (atau 
DVD ROM) dari komputer anda.

2. Program instalasi dimulai secara otomatis.

3. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang tampil pada layar.

4. Klik pada Quit untuk mengakhiri.

5. Keluarkan CD untuk instalasi dari drive CD (atau DVD).

Petunjuk:  Sebelum mulai instalasi, perhatikanlah supaya steker 
USB TIDAK tersambung.

Petunjuk:  Aki / baterai tidak diperlukan. Pengadaan listrik 
telepon adalah melalui kabel USB yang disambungkan pada 
komputer.

TIP:  Jika instalasi tidak dimulai secara otomatis:
- Klik pada START dalam Windows dan kemudian pada Run.
- Masukkan explorer dan pilih drive CD ROM (atau drive 

DVD ROM).
- Klik ganda pada SetupWizard.exe.

Petunjuk:  Jika program komputer anda adalah Windows 2000, 
anda harus menstart computer anda kembali untuk mengakhiri 
instalasi.

Petunjuk:  Driver dari VOIP080 seharusnya distart secara 
otomatis jika opsi VOIP080 langsung aktif saat komputer 
dihidupkan diaktifkan selama instalasi.
8
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Penggunaan untuk pertama kali
1. Periksalah apakah telepon sudah disambungkan pada port USB dari 

komputer anda.
2. Startkan driver VOIP080, jika belum distart secara otomatis, dengan 

cara menklik ganda pada icon untuk shortcut pada desktop.
3. Jika driver VOIP080 digunakan untuk pertama kali, tampil pesan 

Program lain hendak menggunakan Skype (Another program 
wants to use Skype). Pilih Izinkan program ini menggunakan 
Skype (Allow this program to use Skype) dan klik pada OK.

4. Startkan Skype, jika driver VOIP080 belum menstarkan Skype secara 
otomatis. Lakukan login dengan account Skype anda.

5. Dalam jendela Skype, klik pada Tools. Pilih Opsi. Pilih pada bagian kiri 
Pesawat audio.

6. Untuk pengguna XP: pilih Philips VOIP080 dalam pull-down box 
Audio masuk, Audio ke luar dan Deringan. Klik pada SAVE.
Untuk pengguna Windows 2000: pilih USB Pesawat audio dalam pull-
down box Audio masuk, Audio ke luar dan Deringan. Klik pada 
SAVE.

Status dari sambungan
Jika cursor mouse ditempatkan di simbol VOIP080, status aktuil dari 
telepon anda akan tampil. Jika telepon anda siap untuk penggunaan, simbol 
ini berwarna biru dan status yang tampil adalah Telepon VOIP080 - 
tersambung. Jika tidak, anda bisa mengatasi kesalahan ini, tergantung dari 
status yang tampil.

Status dari sambungan:

(Biru)  USB tersambung, sambungan ke Skype betul

(Abu-abu)  USB tersambung, tetapi Skype offline / sambungan tidak jadi /
Skype tidak aktif

(Merah)  USB tidak tersambung

Penjelasan rinci tentang mengatasi kesalahan pada sambungan bisa anda baca 
pada halaman 19.

Petunjuk:  Jika anda belum mempunyai account Skype, lihatlah 
informasi yang rinci tentang hal ini di situs http://www.skype.com.

TIP:  Jika driver VOIP080 sudah aktif, di ujung bawah kanan pada 
layar komputer anda tampak simbol untuk ini.
9
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Menelepon kontak Skype
1. Tahan tekanan pada tombol bintang  untuk membuka jendela 

dengan daftar kontak.

2. Pilih dengan tombol panah /  kontak yang hendak anda 
telepon.

3. Tekan  untuk menelepon.

Mencari menurut abjad pertama
Selama jendela daftar kontak terbuka, masukkan abjad pertama dari nama 
yang dicari.

Jika misalnya anda mencari nama "Sam", tekan empat kali pada . Kontak 
pertama yang mulai dengan huruf "S" akan tampil.
Jika misalnya anda mencara kontak SkypeOut "+1233456789", tekan satu 

kali pada . Kontak pertama yang mulai dengan "+" akan tampil.

ATAU

1. Tekan  sampai daftar kontak Skype ditampilkan.

2. Pilih dengan tombol panah /  kontak yang hendak anda 
telepon.

3. Tekan  untuk menelepon.

Menelepon nomor SkypeOut
1. Tekan  sampai daftar kontak Skype ditampilkan.

2. Pilih dengan tombol panah /  kontak yang hendak anda 
telepon.

3. Tekan  untuk menelepon.

ATAU

TIP:  Anda bisa mengecilkan jendela Skype, untuk itu tekan tombol 

 dan tahan tekanan.
10
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1. Masukkan nomor telepon dari kontak yang hendak anda telepon.

2. Tekan  untuk menelepon.

Menerima pembicaraan
Jika ada pembicaraan masuk, telepon berdering dan LED berkedip-kedip 
cepat.

Tekan  untuk menerima pembicaraan.

Petunjuk:  Supaya anda bisa menelepon dengan SkypeOut, anda 
harus membeli Skype credits. Untuk penjelasan yang lebih rinci, 
bacalah:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.

Petunjuk:  Jika anda menelepon SkypeOut, nomor kode negara 
harus dimasukkan sebelum nomor telepon, misalnya 00, 011 atau 
+.
Jika misalnya anda hendak menelepon nomor telepon di Amerika 
Utara:
 00-1-905-1234567 atau 011-1-905-1234567
Untuk menelepon nomor telepon internasional:
 00-852-12345678 atau +852-12345678

TIP:  Untuk memasukkan tanda tambah +, tekan tombol  dan 
tahan tekanan.

Dengan  anda bisa menghapus angka yang dimasukkan keliru.

PERINGATAN - Panggilan darurat:  Skype tidak 
menyediakan fungsi panggilan darurat. Gunakanlah pesawat 
telepon biasa untuk panggilan darurat.

TIP:  Tekan  untuk menolak pembicaraan.
Selama satu pembicaraan anda bisa menerima pembicaraan kedua. 
Anda mendengar nada menunggu (tergantung dari kontrak) dan 
LED pada telepon berkedip-kedip cepat. Untuk menerima 

pembicaraan kedua, tekan . Pembicaraan pertama ditahan.

Petunjuk:  Jika anda dalam Skype telah mengaktifkan status DND 

(Do Not Disturb - Jangan Mengganggu) , telepon tidak 
berdering. Akan tetapi LED pada telepon berkedip-kedip untuk 
menandakan pembicaraan yang masuk.
11
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ID Menelepon
Mengakhiri pembicaraan
Tekan  untuk mengakhiri pembicaraan.

Fungsi selama satu pembicaraan
Menyetel kekerasan suara earpiece
Anda bisa menambah atau mengurangi kekerasan suara dari penelepon. Ada 
8 tingkatan kekerasan suara yang bisa disetelkan:

1. Tekan  untuk menambah kekerasan suara.

2. Tekan  untuk mengurangi kekerasan suara.

Menyetel sunyi mikrofon
Selama satu pembicaraan, anda bisa berbicara hal-hal yang rahasia dengan 
pihak ketiga, dan ini tidak bisa didengar pihak kedua:

1. Tekan  untuk mematikan mikrofon. Penelepon (pihak kedua) 
tidak bisa mendengar anda, akan tetapi anda bisa mendengar pihak 
kedua.
LED berkedip-kedip perlahan-lahan.

2. Tekan sekali lagi pada  untuk menghidupkan mikrofon dan 
meneruskan pembicaraan.

Mendengarkan pesan suara 
(Voicemail)
Jika ada pesan suara baru bagi anda, LED pada telepon berkedip-kedip.

TIP:  Anda bisa mematikan nada dering dengan driver VOIP080. 
Untuk penjelasan yang lebih rinci, bacalah halaman 17.

TIP:  Kekerasan suara mikrofon dan earpiece juga bisa disetelkan 
melalui driver VOIP080. Untuk penjelasan yang lebih rinci, bacalah 
halaman 16.

Petunjuk:  Untuk menyusun account voicemail dan penjelasan 
yang lebih rinci, bacalah:
 http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.
12
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Mendengarkan pesan suara (voicemail):

1. Tekan tombol  dan tahan tekanan untuk membuka jendela daftar 
voicemail (pesan suara).

2. Pilih pesan suara yang hendak didengarkan dengan / .

3. Tekan  untuk mendengarkan pesan suara.

Simbol status Voicemail
Pesan suara baru

Pesan suara lama yang sudah didengarkan

Pesan suara sedang didengarkan. Tekan pada  untuk menahan.

TIP:  Tekan  untuk menahan pesan suara yang sedang 
didengarkan.

Tekan sekali lagi pada  untuk menutup jendela voicemail.
13
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Penyetelan
Dengan driver VOIP080 anda bisa menyetel telepon anda sehingga cocok 
dengan kebutuhan pribadi anda.

Menstart konfigurasi telepon:

Klik ganda pada simbol  di sudut kanan bawah pada layar komputer 
anda.

ATAU

Klik dengan tombol kanan dari mouse pada simbol  dan pilih salah satu 
dari empat opsi berikut:
• Opsi umum
• Penyetelan audio
• Penyetelan nada
• Penjelasan

Jendela Penyetelan Telepon VOIP080 dibuka:
• Klik pada Apply untuk konfirmasi perubahan.
• Klik pada Cancel untuk membatalkan semua perubahan.
• Klik pada OK untuk merekam perubahan dan menutup jendela 

penyetelan.

Menutup driver VOIP080:

Klik dengan tombol kanan dari mouse pada simbol  dan pilih EXIT. Klik 
dalam jendela yang ditampilkan pada OK untuk konfirmasi exit.

Petunjuk:  Jika driver VOIP080 ditutup, dengan telepon tidak bisa 
dilakukan pembicaraan atau diterima pembicaraan.

TIP:  Supaya jendela "Exit" tidak ditampilkan lagi, anda bisa 
mengaktifkan opsi Pesan ini jangan diperlihatkan lagi, 
sebelum anda klik pada OK.
14
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Opsi Umum
Buka jendela Penyetelan Telepon VOIP080 dan pilih daftar Opsi umum. 
Penyetelan-penyetelan berikut bisa dirubah:

Auto Start Skype jika Telepon VOIP080 
tersambung
Jika opsi ini diaktifkan, Skype akan distart secara otomatis segera setelah 
telepon VOIP080 disambungkan pada komputer. Dianjurkan supaya opsi ini 
dibiarkan aktif.

Merubah bahasa
Pilih satu bahasa dalam pull-down box di bawah Memilih bahasa dan klik 
pada OK untuk konfirmasi perubahan.

Merubah bahasa pada display Skype
Untuk merubah bahasa dalam Skype, buka program Skype dan pilih Tools 
dan kemudian Merubah bahasa. Pilih satu bahasa.

Penyetelan pesawat untuk Audio 
Input dan Audio Output
Buka jendela Penyetelan Telepon VOIP080 dan pilih daftar Penyetelan 
audio. Penyetelan-penyetelan berikut bisa dirubah:

Penyetelan pesawat untuk audio output 
dari Skype
Pilih alat di bawah Alat earpiece untuk mendengarkan audio dari Skype. 
Bagi pengguna XP pilihlah Philips VOIP080 dan pengguna Windows 2000 
penyetelan USB alat audio.

Penyetelan pesawat untuk audio input dari 
Skype
Pilih alat di bawah Alat mikrofon untuk merekam audio dari Skype. Bagi 
pengguna XP pilihlah Philips VOIP080 dan pengguna Windows 2000 
penyetelan USB alat audio.
15
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Menyetel kekerasan suara earpiece
Setelkan kekerasan suara yang anda kehendaki dengan penyetel kekerasan 
suara. Jika posisi terrendah disetelkan, earpiece dalam penyetelan sunyi 
(mute).

Menyetel kekerasan suara mikrofon
Dengan penyetel kekerasan suara mikrofon anda bisa menyetelkan 
kekerasan suara dari mikrofon. Jika posisi terrendah disetelkan, mikrofon 
dalam penyetelan sunyi (mute).

Penyetelan pesawat untuk Audio Input dan 
Audio Output untuk aplikasi Windows 
lainnya
Anda bisa memilih alat-alat audio input / audio output yang berlainan untuk 
aplikasi Windows lainnya, misalnya untuk Windows Media Player.

Bagi pengguna Windows XP
Klik pada Penyetelan lain untuk membuka jendela Sifat sound dan alat 
audio. Pilih di bawah Sound playback satu alat audio output. Pilih di 
bawah Sound recording satu alat audio input untuk merekam.

Perhatikanlah supaya opsi Hanya menggunakan alat-alat standar 
diaktifkan dan klik pada OK.

Untuk pengguna Windows 2000
Klik pada Penyetelan lain untuk membuka jendela Sifat sound dan 
multimedia. Pilih di bawah Sound playback satu alat audio output. Pilih 
di bawah Sound recording satu alat audio input untuk merekam.

Perhatikanlah supaya opsi Hanya menggunakan alat-alat yang 
dikehendaki diaktifkan dan klik pada OK.
16



IDKonfigurasi
Penyetelan nada deringan dan 
penyetelan nada tombol
Buka jendela Penyetelan Telepon VOIP080 dan pilih daftar Penyetelan 
nada. Penyetelan-penyetelan berikut bisa dirubah.

Merubah melodi deringan
Pilih salah satu melodi di Penyetelan deringan dan klik pada OK untuk 
konfirmasi perubahan. Anda bisa klik pada Mendengarkan, jika anda ingin 
mendengarkan melodi.

Merubah kekerasan deringan
Pilih kekerasan deringan yang dikehendaki di Penyetelan deringan dan 
klik pada OK untuk konfirmasi perubahan. Pilih penyetelan Off jika anda 
hendak mematikan deringan.

Mematikan nada tombol
Aktifkan opsi Mematikan nada tombol di bawah Penyetelan nada 
tombol. Dengan demikian tidak terdengar nada jika tombol ditekan.

Informasi tentang pesawat
Buka jendela Penyetelan Telepon VOIP080 dan pilih daftar Penjelasan, jika 
anda ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang telepon VOIP080 
anda.

Petunjuk:  Dianjurkan supaya penyetelan pesawat audio input dan 
audio output sesuai dengan sound card pada komputer anda.

Petunjuk:  Jika opsi Hanya menggunakan alat-alat standar 
(untuk pengguna XP) atau Hanya menggunakan alat-alat 
yang dikehendaki (untuk pengguna Windows2000) diaktifkan, 
anda bisa memisahkan audio path dari komputer anda. Sound dari 
Skype akan keluar dari telepon dan audio dari aplikasi Windows 
lainnya keluar pada alat-alat yang dipilih.
17



ID Konfigurasi

Penyetelan standar

Auto start Skype jika telepon VOIP080 
disambung: diaktifkan

Alat earpiece: Philips VOIP080
Alat mikrofon: Philips VOIP080
Melodi deringan: Melodi 1

Kekerasan deringan: keras
Mematikan nada tombol: tidak diaktifkan
Jendela "Exit": diaktifkan
18
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Jika upaya untuk mengatasi kesalahan di atas tidak berhasil, putuskan sambungan telepon dari komputer dan 
start Skype dan driver VOIP080 sekali lagi. Tunggu selama kira-kira 15 menit dan coba sekali lagi..

Masalah Cara mengatasi

Telepon tidak berdering. • Periksalah apakah nada deringan dimatikan (Penyetelan 
kekerasan deringan Off).

• Jagalah supaya status Skype tidak dalam DND (Do Not 
Disturb - Jangan Mengganggu).

Tidak ada nada selama menelepon. • Periksalah apakah audiopath di bawah Skype disetelkan dengan 
betul.

• Keraskan kekerasan suara earpiece.

Pihak kedua tidak bisa mendengar 
nada.

• Penyetelan sunyi dari mikrofon dinonaktifkan.
• Kekerasan suara mikrofon dikeraskan dengan driver VOIP080.
• Periksalah apakah pembicaraan ditahan.

Menelepon dan ditelepon dengan 
Skype tidak berfungsi.

• Periksalah status Skype, apakah dinonaktifkan.
• Periksalah apakah kabel USB disambungkan secara betul.
• Periksalah apakan driver VOIP080 diaktifkan.

Pembicaraan SkypeOut tidak 
berfungsi.

• Masukkan 00, 011 atau + di depan nomor telepon.
• Periksalah account anda apakah anda mempunyai credit yang 

cukup.

Daftar kontak tidak bisa dibuka. • Tutup daftar voicemail dan coba sekali lagi.

Daftar voicemail tidak bisa dibuka. • Tutup daftar kontak dan coba sekali lagi.

LED terus berkedip-kedip perlahan-
lahan meskipun pembicaraan diakhiri.

• Dengarkan satu atau beberapa voicemail yang baru.

Tidak terdengar nada tombol. • Aktifkan nada tombol dengan driver VOIP080.

Klik pada "Jangan izinkan program ini 
menggunakan Skype" tanpa disengaja.

• Di Skype, pergi ke Tools > Opsi > Kerahasiaan > 
Pengelolaan akses program lain ke Skype, pilih 
VOIP080.EXE, klik pada Merubah, pilih Izinkan program 
ini menggunakan Skype, klik pada OK.

Status dari sambungan menunjukkan:
VOIP080 - akses API ditolak.

• Lihat di atas.

Mengatasi Kesalahan secara mandiri
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Garansi / Jaminan
Informasi tentang Garansi / Jaminan bisa anda dapatkan dari www.p4c.philips.com.

Konformitas
Keterangan tentang konformitas bisa anda dapatkan pada www.p4c.philips.com.

Medan elektris, maknetis dan elektromaknetis 
("EMF")
1. Philips Royal Electronics memproduksikan dan menjual berbagai barang untuk pengguna akhir, yang 

mampu untuk mengirimkan dan menerima siknal eletromaknetis, yang lazim bagi semua alat-alat 
elektronis.

2. Asas utama dari kegiatan Philips adalah melakukan semua upaya untuk menjaga kesehatan dan 
keselamatan kerja bagi semua hasil produksi Philips, untuk menjamin bahwa semua peraturan ditaati dan 
semua patokan EMF yang berlaku pada saat barang diproduksikan dipenuhi.

3. Philips mewajibkan diri sendiri untuk mengembangkan, memproduksikan dan menjual barang-barang yang 
tidak berbahaya bagi kesehatan.

4. Jika semua barang yang diproduksikan oleh Philips digunakan secara betul dan sesuai dengan tujuannya, 
Philips menjamin keamanan untuk penggunaannya, sesuai dengan hasil penelitian ilmiah yang aktuil dan 
diakui pada waktu tersebut.

5. Philips ikut serta secara aktif dalam mengembangkan patokan EMF internasional dan patokan keselamatan 
dan dengan demikian bisa menerapkan peraturan-peraturan secara dini dalam produksinya.

Daur Ulang dan Membuang Sampah
Philips telah mencantumkan simbol yang lazim pada kemasan barang untuk membantu 
pembuangan sampah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sudah dibayar iuran kepada lembaga nasional untuk memproses dan mendaur ulangkan sampah.

Bahan kemasan yang diberi tanda bisa didaur ulangkan.

Informasi

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com
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