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ไทย
สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัย
โทรศัพท์น้ีไม่ได้ออกแบบเพื่อการโทรฉุกเฉินเวลาไฟฟ้าดับ สไกป์ไม่ได้ช่วยในการโทรฉุกเฉิน ควรมีทางเลือกทางอื่นในการโทรฉุกเฉิน

พลังไฟฟ้าที่ต้องการ
คอมพิวเตอร์จะให้พลังไฟฟ้าผ่านสาย USB

คำเตือนเรื่องความปลอดภัย
> ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในที่ติดต่อกับของเหลวหรือความชื้น
> ห้ามเปิดโทรศัพท์ ซึ่งจะนำคุณไปสู่กระแสไฟฟ้าแรงสูง
> มีโอกาสน้อยที่โทรศัพท์จะได้รับความเสียหายจากพายุท่ีมีกระแสไฟฟ้า แนะนำให้ผู้ใช้ถอดปลัก๊โทรศัพท์จากตัวเสียบ USB ระหว่างที่มีพายุ
> ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีอันตรายจากการระเบิดเช่นบริเวณที่กำลังมีกา๊ซรั่ว
> เด็กควรที่จะมีการดูแลว่ามีการใช้โทรศัพท์ในลักษณะที่ปลอดภัย
> การใช้โทรศัพท์ด้วยระดับเสียงดังมากอาจจะทำลายการได้ยิน

การดูแลสภาวะแวดล้อม
โปรดจำที่จะปฎิบัติตามช้อกำหนดของท้องที่เก่ียวกับการจัดการวัสดุห่อและโทรศัพท์เก่าท่ีมีการสนับสนุนกการนำกลับมาใช้ใหม่

ส่ิงที่ต้องใช้ในการติดต้ัง
ในการจะใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องประกอบด้วยดังนี้:
• คอมพิวเตอร์ใช้ Microsoft® Windows® 2000 หรือ XP
• 400 MHz processor
• 128 MB RAM
•  ช่องที่ใส่ USB ได้
• การติดต่ออินเตอร์เน็ต (แนะนำให้ใช้ย่ีห้อเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย)

ต้องการความช่วยเหลือ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบปัญหาและFAQ : 
การช่วยเหลือออนไลน์: www.p4c.philips.com
การตรวจสอบปัญหา : ดูหน้า 18
ข้อมูลใหม่สำหรับผู้ใช้หาได้ท่ี: www.p4c.philips.com

ข้อมูลสำคัญ

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

เร่ืองอ่ืนที่คุณควรจะต้อง :

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมช่องเสียบ USB

• การติดต่ออินเตอร์เน็ต ( แนะนำให้เป็นย่ีห้อท่ีนิยมแพร่หลาย )

• เวอร์ชั่นสไกป์ท่ีพิมพ์บนการติดตั้ง CDเท่านั้น ที่ยอมรับให้เข้ากันได้ทั้งหมด 
รูปแบบใหม่ในเวอร์ช่ันสไกป์แบบใหม่อาจไม่สามารถใช้ได้กับ VOIP080

อะไรอยู่ในกล่อง

โทรศัพท์ VOIP080 การติดตั้ง CD

แนะนำการเริ่มต้นท่ีรวดเร็ว

ท่ีวาง

กล่องถือ



ไทย  VOIP080ของคุณ
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ภาพรวมด้านหน้าโทรศัพท์
1 หูฟัง
2 ส่ือตัวนำ

 แสงเร็วเมื่อมีการโทรเข้าและจะอยู่ระหว่างการโทร
 แสงช้าเม่ือการโทรเงียบ
 กระพริบแสงเมื่อมีการรอของวอยซ์เมล์

3 ปุ่มเลื่อนขึ้น
 เลื่อนรายการขึ้น
 เพ่ิมระดับเสียงหูฟัง

4 ปุ่มพูด
โทรและรับสาย
เล่นวอยซ์เมล์

5 ปุ่มสไกป์
เปิดสไกป์
สลักระหว่างแถบสไกป์

6 ปุ่มปิด
จบการโทร
หยุดวอยซ์เมล์
ทำหน้าจอไกป์ให้เล็กลง

7 ปุ่มเลื่อนลง
เลื่อนรายการลง
ลดระดับเสียงหูฟัง

8 เลข 1 และปุ่มรายการวอยซ์เมล์
เข้า 1
กดและถือสายเพ่ือเข้าสู่รายการวอยซ์เมล์

9 ดาวและปุ่มรายชื่อติดต่อ
เข้า *
กดและถือสายเพ่ือเข้าสู่รายชื่อติดต่อ

10 เลข 0 และปุ่ม +
เข้า 0 และ +
กดและถือสายเพ่ือเข้า+

11 ปุ่มเงียบ
การโทรเงียบ / การโทรไม่เงียบ

12 ไมโครโฟน
6



ไทย VOIP080ของคุณ
2

13

14

ภาพรวมด้านหลังโทรศัพท์
2 ส่ือตัวนำ

13 ตัวติดต่อ USB
ใช้เพื่อให้มีการติดต่อ USB

14 ตัวติดต่อ USB
ติดต่อช่องใส่ USB ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
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ไทย ติดต่อและติดต้ัง

ติดต่อ

ติดต่อโทรศัพท์ของคุณ :

1. คลายสาย USB จากโทรศัพท์ของคุณ
2. ติดต่อตัวติดต่อ USB โดยตรงกับช่องเสียบ USBท่ีคอมพวิเตอร์ของคุณ

ติดตั้ง
ไดร์เวอร์ VOIP080 ได้มาจาก CD ที่ให้มาโปรดเสียบปลั๊กในตัวต่อ USB ที่คอมพิวเตอร์ของคุณก่อนเริ่มติดต้ัง
ติดต้ังไดร์เวอร์ VOIP080  :

1. Iใส่ CD ติดต้ังใน CR ROM ( หรือ DVD ROM )ไดร์ท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มอัตโนมัติ
3. ปฎิบัติตามคำสั่งบนจอ
4. คลิกบน  Quit.
5. เอา CD การติดตั้งออกจาก CD ROM ( หรือ DVD) ไดร์

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบว่าตัวติดต่อ USB ไม่เสียบปลัก๊ก่อนเริ่มติดต้ัง

หมายเหตุ: ไม่ต้องใช้แบตเตอรี กำลังไฟฟ้ามาจากคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

ข้อแนะนำ : ถ้าเกิดกรณีด้วยเหตุบางอย่างที่การติดตั้งไม่สามารถเริ่มได้อัตโนมัติ: 
- คลิก START และจากนั้น Run บนWindows.
- พิมพ์ explorer และไปสู่ CD ROM (หรือ DVD ROM) ไดร์ 
- ดับเบ้ิลคลิกบนSetupWizard.exe.

หมายเหตุ : ถ้าระบบปฎิบัตการของคุณคือ Windows 2000 คุณจำเป็นต้อง restart 
คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการติดต้ังให้เสร็จ

หมายเหตุ : ไดร์เวอร์ VOIP080 ควรจะเริ่มอัตโนมัติ ถ้าตัวเลือก โทรศัพท์ VOIP080 
จะทำงานทันทีท่ีคอมพิวเตอร์ทำงาน ได้ถูกตรวจสอบระหว่างการติดตั้ง
8



ไทยติดต่อและติดต้ัง

ตั้งสำหรับคร้ังแรก
1. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์ติดต่อกับช่องเสียบ USB โดยตรงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เร่ิม VOIP080 ไดร์เวอร์โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน shortcut 

เพื่อสร้างบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าไดร์เวอร์ไม่ทำงาน
3. ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดไดร์เวอร์VOIP080 คุณจะเห็นข้อความ อีกโปรแกรมที่ต้องการใช้สไกป์ 

เลือก ยอมให้โปรแกรมนี้ใช้สไกป์ และกด OK.
4. เร่ิมสไกด์ถ้าไดร์เวอร์VOIP080 ไม่เริ่มสไกป์ให้คุณ ล็อกอินกับชื่อสไกป์ของคุณ

5. ในหน้าจอสไกป์ คลิกที่ อุปกรณ์ เลือก Options เลือก อุปกรณ์เสียง บนด้านซ้าย
6. สำหรับผู้ใช้ XP  เลือก Philips VOIP080 ใน เสียงเข้า และ เสียงออก และ Ringing ดึงกล่องลงมา กด 

SAVE.
สำหรับผู้ใช้ Windows 2000  เลือก USB Audio Device ใน เสียงเข้า และ เสียงออก และ 
การเรียกเข้า ดึงกล่องลงมากดเก็บรักษา.

สถานะติดต่อ
เมื่อตัวชี้เม้าท์วางที่ไอคอนVOIP080 สถานะขณะนั้นของโทรศัพท์จะแสดงอยู่ 
เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานสัญลักษณ์จะเป็นสีเขียวและสถานะจะแสดง โทรศัพท์ VOIP080 - 
เชื่อมต่อแล้ว อีกประการหนึ่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานะที่แสดง
สถานะติดต่อ :

(สีฟ้า) ได้เสียบปลัก๊ USB เป็นปรกติ

(สีเทา) ได้เสียบปลัก๊ USB แต่สไกป์เป็นออฟไลน์ / ไม่ได้ล็อกอิน / ไม่ทำงาน

(สีแดง) ไม่ได้เสียบปลัก๊ USB

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะแก้ปัญหาการติดต่ออย่างไรดูหน้า ดูหน้า 18.

หมายเหตุ : ถ้าคุณไม่มีชื่อสไกป์ คุณสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างช่ือสไกป์ได้ท่ี 
http://www.skype.com.

ข้อแนะนำ : เมื่อ ไดร์เวอร์ VOIP080  กำลังทำงาน 
ไอคอนจะปรากฎที่มุมขวาด้านล่างของจอคอมพิวเตอร์ของคุณ.
9
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ไทย โทร

โทรรายชื่อสไกป์

1. กดและถือสาย    เพ่ือเปิดรายชื่อติดต่อ

2. กด  /  เพื่อเลือกการติดต่อท่ีคุณต้องการโทร

3. กด  เพื่อโทร

หาโดยตัวอักษร
ในขณะที่หน้าจอรายชื่อติดต่อเปิดขึ้น เข้าไปที่ตัวอักษรตัวแรกขอกการติดต่อใช้แป้นพิมพ์เพื่อค้นหา 

ตัวอย่าง ค้นหาการติดต่อ  " Sam " กด   สี่ครั้ง ราชชื่อติดต่อเร่ิมตัวอักษร S จะถูกเลือก

ตัวอย่าง ค้นหารายชื่อติดต่อท่ีไม่ใช่สไกป์ " +1233456789 " กด     หน่ึงครั้ง รายชื่อแรกที่เร่ิม + จะถูกเลือก

หรือ

1. กด  จนกว่ารายชื่อติดต่อสไกป์จะแสดงให้เห็น

2. กด  /  เพื่อเลือกการติดตอ่ท่ีคุณต้องการโทรหา

3. กด  เพื่อโทร

โทรเลขหมายที่ไม่ใช่สไกป์
1. กด  จนกว่าแถบรายชื่อสไกป์จะแสดงให้เห็น
2. กด  /  เพื่อเลือกรายชื่อติดต่อท่ีคุณต้องการโทร

3. กด   เพื่อโทร

      หรือ

1. ใช้แป้นพิมพ์สำหรับโทรออกหมายเลขที่คุณต้องการโทร

2. กด  เพื่อโทร

ข้อแนะนำ : ทำสไกป์ให้เล็กลงกดและถือสาย .

หมายเหตุ : เพื่อโทรหมายเลขที่ไม่ใช่สไกป์ คุณจำเป็นต้องซื้อสไกป์เครดิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
กรุณาเข้าไป ท่ี  http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
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ไทยโทร
รับสาย
เมื่อมีสายเข้า โทรศัพท์ของคุณจะมีเสียงและ LED จะส่องแสงอย่างรวดเร็ว

รับสายกด .

จบการโทร
จบการโทรกด .

หมายเหตุ : ในการโทรหมายเลขที่ไม่ใช่สไกป์ 
จำเป็นต้องโทรออกรหัสนำหน้าประเทศก่อนหมายเลขที่คุณจะโทรเช่น 00, 01 1 หรือ+. ยกตัวอย่างเช่น:
เมือโทรไปอเมริการเหนือ : 00-1-905-1234567 หรือ 011-1-905-1234567
เมื่อโทรระหว่างประเทศ: 00-852-12345678 หรือ +852-12345678

ข้อแนะนำ : ใส่+.กดและถือสาย . 

เอาเลขที่ใส่ไว้ออกกด .

คำเตือน - การโทรฉุกเฉิน : สไกป์ไม่ได้ช่วยในการโทรฉุกเฉิน กรุณาใช้สายปรกติในการโทรฉุกเฉิน 

คำแนะนำ : เพ่ือปฎิเสธการโทร กด .
คุณสามารถรับสายอ่ืนระหว่างการโทร เสียงรอสายจะได้ยินและ LED 

บนโทรศัพท์จะส่องแสงอย่างรวดเร็วเพื่อรับสายโทรเข้า สายที่โทรมาก่อนจะถูกให้รอสาย 

แนะนำ : เมื่อคุณอยู่สถานะในสไกป์ DND (ห้ามรบกวน)โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงLED 

บนโทรศัพท์จะกระพริบแสเงเพื่อแจ้งว่ามีสายเข้า  

ข้อแนะนำ :คุณสามารถตั้งเสียงริงโทนออกจากไดร์เวอร์VOIP080 สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติมดู ูที่หน้า 17.
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ไทย โทร

ลักษณะระหว่างโทร
ปรับระดับหูฟัง
คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียงของผู้โทรระหว่างการโทรได้ มี 8 ระดับเสียงให้เลือก
ปรับระดับเสียง :
1. กด  เพิ่มระดับเสียง
2. กด  ลดระดับเสียง

ไมโครโฟนเงียบเสียง
ระหว่างที่โทร ถ้าคุณต้องการพูดกับบางคนเป็นส่วนตัวไม่มีอีกฝ่ายที่จะได้ยินบทสนทนา

1. กด   เพื่อเงียบเสียงไมโครโฟน คุณจะยังคงได้ยินอีกฝ่ายสนทนากัน LED จะกระพริบแสงช้าๆ

2. กด  อีกครั้งเพื่อเอาการส่ือสารกลับมาอีกครั้ง

ฟังวอยซ์เมล์
เมื่อมีวอยซ์เมล์รอการตอบรับ LED บนโทรศัพท์จะกระพริบแสงช้าๆ

ฟังสอยซ์เมล์:

1. กดและถือสาย  เพ่ือเปิดหน้าจอรายชื่อวอยซ์เมล์

2. กด  /  เพื่อเลือกวอยซ์เมล์ท่ีคุณต้องการรับ

3. กด  เพื่อฟังวอยซ์เมล์

ข้อแนะนำ : ระดับเสียงไมโครโฟนและหูฟังสามารถปรับได้ผ่าน ไดร์เวอร์ VOIP080 ดูหน้า 15.

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะได้รับชื่อวอยซ์เมล์อย่างไร  กรุณาเข้าไปท
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

ข้อแนะนำ : กด  เพื่อหยุดวอยซ์เมล์ขณะกำลังเล่น

กด  เพื่อปิดหน้าจอวอยซ์เมล์
12
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ไทยโทร

ไอคอนสถานะวอยซ์เมล์

Iบอกวอยซ์เมล์ใหม่

Iบอกวอยซ์เมล์เก่า

Iบอกวอยซ์เมล์ท่ีกำลังแสดงอยู่ กด  เพ่ือหยุด
13
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การต้ังค่า
ไดร์เวอร์VOIP080 อนุญาตให้คุณสร้างโทรศัพท์ของคุณในการตั้งค่าท่ีเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เน่ิมต้ังรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ:

ดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน  ท่ีมุมขวาล่างของคุณ

      หรือ

คลิกขวาที่ไอคอน  และเลือกตัวเลือกหนึ่งในสี่ :
• การต้ังค่าท่ัวไป
• การต้ังเสียง
• การต้ังค่าเสียง
• เก่ียวกับ

หน้าจอโทรศัพท์VOIP080 จะถูกเปิด
• คลิก Apply เพื่อแปลี่ยน
• คลิกCancelเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ทำทั้งหมด
• คลิก OKเพื่อเปลี่ยนและปิดหน้าจอ

ออกจากไดร์เวอร์VOIP080 :

คลิกขวาที่ไอคอน    เพื่อเลือก EXIT ในหน้าจอออกทันทีท่ีถูกเปิดอยู่ คลิก OKเพ่ือยืนยันการออก

หมายเหตุ : ถ้าไดร์เวอร์ VOIP080 ปิดอยู่ จะไม่สามารถทำการโทรหรือหรือรับสายผ่านโทรศัพท์ได้

คำแนะนำ : เพื่อผ่านโดยไม่เข้าหน้าจอออกทันที ตรวจดูกล่องตรวจสอบ 
อย่าให้ข้อความนี้ออกมาเตือนอีกคร้ัง ก่อนคลิก OK.
14
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การตั้งค่าทั่วไป
เปิดหน้าจอตั้งค่าโทรศัพท์VOIP080และเลือกแถบ General Options การตั้งค่าต่อไปน้ีสามารถทำได้

สไกด์เร่ิมอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์ VOIP080 ถูกติดต่อ
เมื่อกล่องถูกตรวจสอบ สไกป์จะเริ่มอัตโนมัติโทรศัพท์VOIP080 ได้เสียบปลั๊กไปในคอมพิวเตอร์ของคุณ 
แนะนำให้เอากล่องนี้ออก 

เปลี่ยนภาษา

เลือกภาษาจากเมนูท่ีดึงลงมาใต้ Language Selection และคลิก OK เพื่อเปลี่ยน

เพื่อเปล่ียนการแสดงภาษาสไกป์
เพื่อเปลี่ยนภาษาในสไกป์เปิดโปรแกรมสไกป์และไปท่ี Tools และจากนั้นChange Language และเลือกภาษา

การตั้งค่าอุปกรณ์ทางเข้าเสียงและทางออกเสี
ยง
เปิดหน้าจอตั้งค่าโทรศัพท์ VOIP080 และเลือกแถบการตั้งเสียง การต้ังค่าดังต่อไปนี้สามารถทำได้

ตั้งอุปกรณ์ท่ีทางออกเสียงของสไกป์จะผ่านไป
เลือกอุปกรณ์ใต้ Earpiece Device เพื่อฟังเสียงจากสไกป์ แนะนำให้เลือกPhilips VOIP080 สำหรับผู้ใช้XP 
หรือUSB Audio Device สำหรับผู้ใช้ Windows 2000 

ตั้งอุปกรณ์ท่ีทางเข้าเสียงของสไกป์จะผ่านไป
เลือกอุปกรณ์ใต้ Microphone Device สำหรับทางเข้าเสียงของสไกป์ท่ีจะผ่านไป แนะนำให้เลือก Philips 
VOIP080 สำหรับผู้ใช้  XP หรือ USB Audio Device สำหรับผู้ใช้ Windows 2000 

ปรับระดับเสียงหูฟัง
ปรับระดับเสียงหูฟังเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงที่หูฟัง เมื่อแถบถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต่ำท่ีสุด หูฟังจะถูกทำให้ไม่มีเสียง
15
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ปรับเสียงไมโครโฟน
ปรับแถบระดับเสียงไมโครโฟนเพื่อเปลี่ยนระดับท่ีไมโครโฟน 
เมื่อแถบถูกย้ายไปในตำแหน่งต่ำที่สุดไมโครโฟนจะถูกทำให้ไม่มีเสียง

ต้ังอุปกรณ์ที่ทางเข้าเสียง / ทางออกเสียงของการใช้ Windows เป็นทางผ่าน
คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ทางเข้าเสียง / ทางออกเสียง ท่ีแตกกต่างกันสำหรับการใช้ Windows อื่น ยกตัวอย่างเช่น : 
Windows Media Player

สำหรับผู้ใช้ Windows XP 
คลิก Advanced เพื่อเปิดหน้าจอ Sound and Audio Devices Properties เลือกอุปกรณ์ทางออกเสียงใต้ Sound 
playback. เลือกอุปกรณ์ทางเข้าเสียงใต้Sound recording.
ดูให้แน่ว่าUse only Default Devices ได้ถูกตรวจสอบและกดOK

ผู้ใช้ Windows 2000 
คลิก Advanced เพื่อเปิดหน้าจอSounds and Multimedia Properties เลือกอุปกรณ์ทางเออกเสียงใต้Sound 
playbackเลือกอุปกรณ์ทางเข้าเสียงใต้ Sound recording.
ดูให้แน่ว่า Use only Preferred Devices ได้ถูกตรวจสอบและกดOK.

หมายเหตุ : แนะนำให้ต้ังค่าท้ังอุปกรณ์ทางเข้าและทางออกเสียงเป็นการ์ดที่สองท่ีคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ : โดยการตรวจสอบ กล่องตรวจสอบ Use only Default Devices (สำหรับผู้ใช้ XP ) หรือ Use 
only Preferred Devices (สำหรับผู้ใช้ Windows 2000 ) 
คุณจะสามารถแยกทางของเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เสียงจากสไกป์ 
จะถูกปล่อยออกมาที่โทรศัพท์ในขณะที่เสียงจากการใช้ Windows อ่ืนๆ 
จะถูกปล่อยออกมาที่อุปกรณ์ท่ีเลือกไว้
16
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การตั้งค่าริงโทนและแป้นโทน
เปิดหน้าจอตั้งค่าโทรศัพท์ VOIP080 และเลือกแถบ การตั้งค่าเสียง การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถทำได้

เปล่ียนเสียงเพลง
เลือกหนึ่งเพลงใต้ Ringer Settings และคลิก OK เพื่อเปลี่ยน คุณสามารถคลิกListen เพื่อฟังว่าเสียงเป็นอย่างไร

เปล่ียนระดับเสียงเพลง
เลือกระดับเสียงใต้Ringer Settings และคลิกOK เพื่อเปลี่ยน เลือกOff เพื่อให้ตัวเสียงไม่สามารถทำงานได้

แป้นโทนที่ไม่สามารถใช้ได้
คลิกที่  Disable Key Tone กล่องตรวจสอบใต้  Key Tone Settings ไม่มีเสียงถูกปล่อยออกมาเมื่อกดปุ่ม 

ข้อมูลสินค้า
เปิดหน้าจอการต้ังค่าโทรศัพท์VOIP080 และเลือกแถบ เกี่ยวกับ เพื่อหาช้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท ์ VOIP080 
ของคุณ 

การตั้งค่าพื้นฐาน

เร่ิมสไกป์อัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์ VOIP080 เป็น ถูกติดต่อ:   ถูหตรวจสอบ
อุปกรณ์หูฟัง Philips VOIP080
อุปกรณ์ไมโครโฟน: Philips VOIP080
เสียงเพลง: เพลง 1
ระดับเสียงเพลง: สูง
ปุ่มเสียงใช้ไม่ได้: ไม่ได้ถูกตรวจ
ข้อความออกทันที: ไม่สามารถใช้ได้
17
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ถ้าวิธีการแก้ปัญหาข้างต้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ เอาโทรศัพท์ออกจากคอมพิวเตอร์และ restart สไกป์และไดร์เวอร์VOIP080ใหม่อีกครั้ง  รอประมาณ 15 
นาทัและพยายามใหม่อีกครั้ง 

ปัญหา วิธิการแก้ปัญหา

โทรศัพท์ไม่มีเสียง • ดูให้แน่ใจว่าระดับเสียงของตัวเสียงไม่ได้ถูกต้ังปิด
• ดูให้แน่ใจว่าสถานะสไกป์ไม่ได้เป็น DND (ห้ามรบกวน).

ไม่มีเสียงระหว่างการโทร • ตรวจสอบว่าทางของเสียงได้ถูกตั้งไว้ถูกต้องใต้สไกป์
• เปิดระดับเสียงหูฟัง

อีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียง • เงียบเสียงไมโครโฟน
• เปิดระดับเสียงไมโครโฟนโดยการใช้ไดร์เวอร์ VOIP080 
• ดูให้ให้แน่ว่าการโทรไม่ได้อยู่ในสาย

ไม่สามารถโทรหารับสายสไกด์ • ตรวจดูวา่สถานะสไกป์ของคุณไม่เป็นออฟไลน์
• ตรวจดูว่าสาย USB ของคุณถูกติดต่ออย่างถูกต้อง
• ตรวจดูว่าไดร์เวอร์ VOIP080 กำลังทำงานอยู่

ไม่สามารถรับสายที่ไม่ใช่สไกป์ได้ • ใส่ 00, 01 1 or + ก่อนเลขหมายโทรออก
• ตรวจสอบชื่อของคุณว่าคุณมีเครดิตเพียงพอหรือไม่

 ไม่สามารถเปิดรายชื่อติดต่อ • ปิดรายชื่อวอยซ์เมล์และพยายามอีกครั้ง

ไม่สามารถเปิดรายชื่อวอย์ซเมล์ได้ • ปิดรายชื่อติดต่อและพยายามอีกครั้ง

LED จะสอ่องแสงช้าๆในขณะวางสาย • ตอบรับวอยซ์เมล์ใหม่ของคุณ

ไม่มีเสียงจากแป้นเสียง • แป้นเสียงไม่สามารถใช้ได้โดยการใช้VOIP080 ไดร์เวอร์

เลือก "Do not allow this program
to use Skype" โดยความผิดพลาด

• ในสไกป์ไปท อุปกรณ์ > ตัวเลือก > ส่วนตัว > จัดการกับการเข้าโปรแกรมไปที่สไกป์, เลือก 
VOIP080.EXE,
คลิก เปล่ียน, เลือก ยอมให้โปรแกรมนี้ใช้สไกป์, และคลิกOK.

โทรศัพท์ VOIP080 - การเข้า API ได้รับการปฏิเสธ • ดูข้างบน

การแก้ปัญหา
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การรับประกัน
ข้อมูลการรับประกันหาได้ที่ www.p4c.philips.com.

ข้อตกลงกัน
การประกาศข้อตกลงกันเข้าไปที่ www.p4c.philips.com.

สาขาไฟฟ้า สาขาแม่เหล็ก และสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า ("EMF")
1. Philips Royal Electronics ผลิตและขายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าจำนวนมากซึ่งมักจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก 

มีความสามารถในการปล่อยและรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
2. หน่ึงในหลักการสำคัญของฟิลิปส์คือให้ความสำคัญในเร่ืองสุขภาพและการเตือนเร่ืองความปลอดภยัให้กับสินค้าของเราเพ่ือทำตามข้อกำหนดทางกฎหมายทัง้หมดแล

ะอยู่ในมาตราฐาน EMF ท่ีได้ใช้ในเวลาท่ีมีการผลิตสินค้า
3. ฟิลิปส์รับผิดชอบในการพัฒนา ผลิต ตลาดสนิค้าท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
4. ฟิลิปส์ยืนยันว่าสินค้าท่ีใช้ตรงตามจุดประสงค์การใช้งานของสินค้า สินค้าก็จะปลอดภัยที่จะใช้งานตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถทำได้ในปัจจุปัน
5. ฟิลิปส์แสดงบทบาทที่กระตือรือร้นในการพัฒนา EMF นานาชาติและมาตราฐานความปลอดภัย 

การทำให้ฟิลิปส์ได้พัฒนาเพิ่มเติมในการทำเป็นมาตราฐานสำหรับการผสมผสานตัวสินค้าแต่แรก

การนำกลับมาใช้ใหม่ & การกำจัด
คำสั่งการกำจัดสินค้าเก่า :
วัตถุประสงค์ของคำสั่ง WEEE  (ทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก; 2002/96/EC)มีเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้ถูกนำมาใช้ใหม่โดยวิธีการที่ดีท่ีสุด  
กลวิธีการคืนสู่สภาพปรกติและการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อตระหนักถึงสุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมอย่างมาก
ห้ามกำจัดสินค้าตัวเก่าในถังขยะบ้านทั่วไป

บอกตัวเองเกี่ยวกับระบบการแยกสิ่งของสะสมในห้องที่ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกที่ทำเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์น้ี

ใช้หนึ่งในตัวเลือกการกำจัดดังต่อไปนี้ :
1. กำจัดสินค้าทั้งหมด (ประกอบด้วย สายเคเบ้ิล ปลัก๊ และอุปกรณ์เสริม) ในแหล่งรวบรวมสิ่งของที่กำหนดให้เป็น WEEE 
2. ถ้าคุณซื้อสินค้าอันท่ีเป็นการแทนของเดิม เก็บสินค้าเก่าทั้งหมดคืนผู้ขายส่ง เขาควรจะรับเป็นสินค้าท่ีถูกกำหนดโดยคำสั่ง WEEE 
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ไทย
A
ปรับระดับเสียงหูฟัง 12
รับสาย 11ทางเข้าเสียง15
ตั้งค่า อุปกรณ์ทางเข้าและทางออกเสียง  15 
ทางเข้าเสียง / ทางออกของการใช้ Windows อื่น 16
ทางออกเสียง 15
เร่ิมสไกป์อัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์ VOIP080 ได้ถูกติดต่อ 15
C
โทร10
โทรติดต่อรายชื่อสไกป์ 10
โทรติดต่อไม่ใช่รายชื่อสไกป์ 10
เปลี่ยนภาษา 15
เปลี่ยนภาษาสไกด์ท่ีแสดง15 
เอาหมายเลขที่ใส่ไปออก 11
รูปแบบ 14
การตกลงกัน 19
ติดต่อ 8
สถานะการติดต่อ9
เน้ือหา 3
ส่วนนำหน้าประเทศ11
D
การต้ังค่าพ้ืนฐาน17
ปฎิเสธการโทร11
ปุ่มเสียงที่ไม่สามารถใช้ได้17 ห้ามรบกวน 11
E
ระดับเสียงหูฟัง12, 15
สาขาไฟฟ้า สาขาแม่เหล็ก และสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า
("EMF") 19
การโทรฉุกเฉิน 11
จบการโทร 11
สภาพแวดล้อม4
การดูแลสภาพแวดล้อม 4
F
รูปแบบระหว่างการโทร 12
Hช่วยเหลือ4
I
ข้อมูลสำคัญ 4 
ติดตั้ง 8
 CD การติดต้ัง 8
สิ่งที่ต้องใช้ในการติดต้ัง 4
K
การต้ังค่าปุ่มเสียง17
L
LED 6, 7
ฟังวอยซ์เมล์ 12
M
ระดับเสียงไมโครโฟน 16 
ไมโครโฟนเงียบเสียง 12

O
ช่วยเหลือออนไลน์ 4 
ตัวเลือก 15
P
ด้านหน้าโทรศัพท์6
ตั้งเสาโทรศัพท์ 7
ไฟฟ้าที่ต้องใช้ 4 
ข้อมูลสินค้า 17
R
การหมุนเวียนมาใช้ใหม่ & การกำจัด 19 
ริงโทร 17
ปิดริงโทน 11
ตัวเลียงเพลง 17
S
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หาด้วยตัวอักษร 10
โทรครั้งที่สอง 11
แยกเส้นทางเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ 17 
ตั้งครั้งแรก9
การต้ังค่า 14
ชื่อสไกป์ 9, 10
หยุดการเล่นกลับวอยซ์เมล์12
T
การแก้ปัญหา 18
U
ตัวติดตอ่USB  7
V
วอยซ์เมล์ 12
ชื่อวอยซ์เมล์12 
ไอคอนสถานะวอยซ์เมล์13
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หน้าตจตั้งค่าโทรศัพท์VOIP080  14
W
การรับประกัน 19
อย่างอ่ืนที่คุณต้องการ 5 
อะไรอยู่ในกล่อง5     
ผู้ใช้ Windows 2000  16 
ผู้ใช้  Windows XP 16 
Y
VOIP080 ของคุณ 6
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