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OLULINE INFORMATSIOON

Teie ohutuse tagamiseks

Ettevaatusabinõud USB adapteri kasutamiseks

Oluline informatsioon

Kaubamärgid

Vajate abi?

Enne, kui installeerite oma USB adapteri ja tarkvara, lugege hoolikalt läbi allolev informatsioon:

Installeerimise informatsioon

Probleemide lahendamine ja korduma kippuvad küsimused:

Onlain abi: www.p4c.philips.com

Probleemide lahendamine: lk 8.
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Windows 2000 ja Windows XP operatsioonisüsteemide korral peate olema administraatori õigustega sisse
loginud.

Enne installeerimist deaktiveerige tulemüür (tarkvara / riistvara). Peale installeerimist aktiveerige see uuesti.

Kui olete installeerinud vana versiooni IP kõnekeskuse (Phone Center), siis soovitame Teil selle enne oma
USB adapteri installerimist maha installeerida.

Installeerimise ajal järgige ekraanile ilmuvat detailset tegutsemiskirjeldust.

Helikvaliteet võib sõltuda Teie internetiühendusest ja ülekandest.

Helikvaliteet võib sõltuvalt ajast varieeruda.

Tulemüüri taga ei pruugi internetiühendus olla toetatud, sõltuvalt sellest, millised on IP internetitelefoni
võimalused.

Korraga peaksite kasutama ainult ühte internetitelefoni. Adapteri kasutamisega tekkida võivate konfliktide
vältimiseks kasutage korraga ainult ühte internetitelefoni.

Teiste internetitelefonide kui Skype kasutamine mõjutab selle toote installeerimist ja kasutamist.

Kasutage ainult kaasasolevat USB pikendusjuhet.

Äikesetormi ajal ärge ühendage ega ka ühendage lahti USB adapterit. See toob kaasa elektrilöögi saamise
ohu.

IBM või 100% ühilduv arvuti, 400 MHz protsessor

128 MB RAM mälu

30 MB või rohkem vaba kõvaketta mälu

1 vaba USB port (USB 1 või USB 2 ühilduv)

1 CD-ROM kettaseade või 1 DVD kettaseade

Operatsioonisüsteem: Windows 2000 ja Windows XP

33,6 kbps või kiirem internetiühendus. Soovitavalt püsiühendus ( alates 256 kbit/s allalaadimine, 128 kbit/s
üleslaadimine).

Windows 2000 ja Windows XP on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärgid.

Skype on Skype Technologies SA registreeritud kaubamärk.

Minimaalsed arvutinõuded

Tarkvara
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INFORMATSIOON
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Tervis ja ohutus

Vastavus

Hooldus ja teenused

Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Garanti

See seade ei ole mõeldud hädaabikõnede tegemiseks. Hädaabikõnede jaoks peaks olema olemas alternatiivne
seade.

Adapter ei tohi sattuda vedelikuga kontakti. Ärge avage seda.

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel

Onlain abi: www.p4c.philips.com

Äraviskamisjuhendid vanadele toodetele.

WEEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equiptment; 2002/96/EC) on mõeldud selleks, et kindlustada
toodete ümbertöötlemine parimal võimalikul moel, kasutades tehnoloogiaid, mis kaitsevad inimtervist ja
keskkonda.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab
ümbertöödelda ja taaskasutada.

Ärge visake toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi kõrvaloleva sümboliga tähistatud
elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Kasutage ühte kahest allolevast äraviskamismoodusest:

1. Viige terve oma toode (kaasa arvatud juhtmed, pistikud ja lisaseaded) ettenähtud WEEE
kogumisasutusse.

2. Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu oma vana toode müüjale tagasi. WEEE direktiivile vastavalt
peaks Ta selle vastu võtma.

Philips on toote pakendi märgistanud standardsete sümbolitega, mis on mõeldud toote ümbertöötlemisele ja
õigele äraviskamisele õhutamiseks.

Riiklikule ümbertöötlemise süsteemile on tehtud rahaline annetus.

Garantii kehtib ainult VOIP adapterile.

Garantii ei kehti VOIP teenusekvaliteedile ega helikvaliteedile.

Teiste tarkvarade telefonide kasutamine ei ole garanteeritud.

www.p4c.philips.com

Pakkematerjal on mõeldud ümbertöötlemiseks.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem

Kas Teie arvuti töötab?

Teie telefon ei tööta

Toon puudub

Toon puudub / telefon ei helise

Helistaja ID-d ei näidata

Vastamismasin ei tööta

Operaatorteenused ei tööta

Numbrivalimisel tooni viga

Kehv helikvaliteet

Helikvaliteet muutub

Arvuti kõlarites puudub heli
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Lahendus

Lülitage arvuti sisse.

Aktiveerige internetiühendus.

Kasutuses on mõni teine internetitelefon. Deaktiveerige teised kasutuses olevad internetitelefonid.

Kontrollige, et Teie telefon oleks peal ja MITTE peal.

Kontrollige, et Teie telefon oleks ühilduv ka teiste kui PSTN liiniga.

Kontrollige, et Teie internetiteenuse pakkuja ei blokeeri VOIP protokolli. Kontakteeruge oma
teenusepakkujaga.

Helistaja ID PSTN-ga telefon ei ole VOIP-ga ühilduv.

VOIP tarkvara ei saada telefonile õiget informatsiooni.

Tavaline vastamismasin ei pruugi olla VOIP-ga ühilduv.

Operaatorteenused (ootel kõne, kõne suunamine...) on internetitelefoni funktsioonide seas.

PSTN operaatorteenused ei ole võibolla kasutuses.

Kontrollige, et olete valinud õige numbri.

Telefoni mälud peavad olema programmeeritud nii nagu on peatükis ”Helistamine” kirjeldatud.

Helikvaliteet võib aja jooksul varieeruda. Lõpetage kõne ja helistage uuesti.

Failide alla- ja üleslaadimine võivad vähendada VOIP liiklusvoolu.

Helikvaliteet on teenusepakkuja Quality of Service (QOS) külge lingitud.

Avage arvutis , seejärel (heli) parameetrid ning seejärel kasutage ribal (vaikimisi
pandud) seadistusi.

Tone dialing Pulse dialing

Control Sound Audio default
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MIS ON KARBIS KAASAS?

Installeerimise IP kõnekeskus
(Phone Center)

USB adapter USB kaabel Tavatelefonijuhe

RJI I - RJI I

Kasutusjuhend

Eemaldatava juhtmega telefon
ja vooluallikasArvuti

Internetiteenuse pakkuja: Dial up
või püsiühendus

Mida Te veel vajate
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TEIE TELEFONIADAPTER

Eestvaade: RJII ühendus

SEES / VÄLJAS

Indikaator

Tagantvaade: USB ühendus
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INSTALLEERIMINE

HELISTAMINE

Kasutage installeerimisprotseduuri läbiviimiseks Installeerimise
teejuhti”.

”

Skype'ga helistamine
Lihtsam on salvestada numbrid oma telefoni telefoniraamatusse.
Vaadake lähemalt oma telefoni kasutusjuhendist.

Tõstke toru hargilt.

Valige eelseatud kiirvalimisnumber.

Vajutage kaks korda #.

Tõstke toru hargilt.

Minge liinile.

Vajutage 00 (või *), seejärel sisestage riigikood, millele järgneb
telefoninumber.

. Vajutage kaks korda #.

1. Siseneva kõne korral telefon heliseb.

2. Tõstke toru hargilt ja rääkige.

Kõne lõpetamiseks pange toru hargile.

Helistage Skype'i kasutajatele (tasuta kõne)

Helistage SkypeOut'ga tavalisele telefonile (tasuline
teenus)

Kõnele vastamine

Kõne lõpetamine

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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SkypeOut on tasuline teenus, mida saate osta
veebiaadressilt

Kui Teil esineb telefoninumbri valimisega probleeme, uurige
ka veebilehekülge

Mõningatel telefoniseadmetel on liinile minemiseks
spetsiaalne nupp.

Mõningatel telefoniseadmetel on liinilt väljumiseks
spetsiaalne nupp.

Nõuanne. Et helistada oma kontaktides sisalduvale numbrile,
valige Ta telefoninumber nii nagu oleksite välismaal.

Nõuanne.
www.skype.com

www.p4c.philips.com
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