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Skype-puhelut

� Siirry Skype-kontaktilistalle painamalla 
näppäintä :.

� Valitse Skype-kontakti painamalla näppäintä 
u tai d.

� Soita valitulle kontaktille painamalla 
näppäintä r.

� Vastaa puheluun painamalla r.

Kun vastaanotat puhelun, puhelin soi.

Lopeta puhelu painamalla e tai asettamalla 
puhelin laturiin.

Soittaminen ja puheluihin vastaaminenA

� Siirry Skype-kontaktilistalle painamalla 
näppäintä :.

� Valitse kontakti, jolle haluat soittaa, 
painamalla näppäintä u tai d.

TAI
� Etsi kirjaimen perusteella: Näppäile 

kontaktin ensimmäinen kirjain näppäimistöä 
käyttämällä. Jos haluat esimerkiksi löytää 
"Samin", paina näppäintä 7 neljä kertaa.

Kontaktilistalta näet Skype-kontaktit ja 
heidän online-tilansa.

Kontaktilistan käyttäminenB

s:

Skypen käyttäjätila ja kontaktien tilaC

Offline Älä häiritse
Käytettävissä 
(soitonsiirroissa ja 
ääniviesteissä)

Online Skype-
saldopuhelu Uusi kontaktipyyntö

Poistunut/Ei 
saavutettavissa Torjuttu Jaettu puhelinmuistio

Tuntematon

Tervetuloa Philipsille!
Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa
www.philips.com/welcome 

Tarvitsetko apua?
Käyttöohje
Katso lisätietoja VOIP855-CD-ROM-levyllä olevasta käyttöohjeesta.

Apua verkossa
www.philips.com/support 

SkypeOut- tai lankapuhelut

� Näppäile puhelinnumero
� Paina Asetuk.
� Valitse Normaali puhelu tai SkypeOut 

puh..
Paina Valits.

� Vastaa puheluun painamalla r.

Lisätietoja SkypeOut-tilin hankkimisesta 
osoitteessa:
http://www.skype.com/products/skypeout

Lopeta puhelu painamalla e tai asettamalla 
puhelin laturiin.

SkypeOut- tai lankapuhelinnumeroon soittaminenA

<
Asetuk

Huom! SkypeOut-puheluissa täytyy näppäillä ensin ulkomaanpuhelutunnus (esim. Ranskaan 0033 
tai +33).
Vinkki: Saat +-merkin painamalla pitkään näppäintä 0.

Rekisteröi tuotteesi ja katso tukitiedot osoitteessa VOIP855
www.philips.com/welcome
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Pakkauksesta löytyy

Mitä muuta tarvitset
� Puhelinlinjan
� Nopean Internet-yhteyden sekä 

ADSL-/
kaapelimodeemireitittimen tai 
ADSL-/kaapelimodeemiin 
yhdistetyn reitittimen. Tarvitset 
vähintään yhden Ethernet-
LAN-pistokkeen.

 PuhelinTukiasema 

Takuutiedot

Kaksi NiMH AAA 
uudelleenladattavaa 

akkua

Tukiaseman 
verkkolaite

Käyttöohje CD-
ROM-levyllä

Puhelinjohto* Pikaopas

Yksi Ethernet-
kaapeli (RJ45-

liitännällä)

VAROITUS Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja akkuja.!

*Pakkaus saattaa sisältää vaihtoehtoisia pistokkeita.

  Laturi, jossa virtalähde

Kytke1

1.  Kytke muuntajan pistoke tukiaseman pohjaan ja muuntaja normaaliin 
seinäpistorasiaan.

2.  Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää tukiaseman pohjassa olevaan 
Ethernet-pistorasiaan ja toinen pää Internet-yhteydessä olevaan 
ADSL-/kaapelimodeemiin, reitittimeen tai kytkimeen/hubiin.

3.  Kytke puhelinjohto tukiaseman pohjassa olevaan puhelinjohdon 
liittimeen ja seinässä olevaan puhelinliitäntään.

Tukiaseman kytkeminenA

1.  Kytke muuntaja 
normaaliin 
seinäpistorasiaan.

Laturin liittäminenB
Asenna2
Poista suojateippiA Lataa puhelinta 24 tuntiaB

Asetukset ennen käyttöönottoa
Ennen kuin käytät ensimmäisen kerran 
puhelintasi, sinua pyydetään asettamaan 
kieli, hyväksymään sopimus, 
valitsemaan puhelimen käyttömaa ja 
asettamaan suuntanumero 
(valinnainen).
Näytön kielen valinta:
� Valitse kielesi painamalla näppäintä u 

tai d.
� Vahvista painamalla Valits.
Skype-sopimuksen lukeminen:
� Selaa sopimuksen läpi painamalla 

näppäintä u tai d.

� Hyväksy sopimus ja jatka painamalla 
Hyväksy.

Maasi valinta:
� Valitse maasi painamalla näppäintä u 

tai d.
� Vahvista painamalla Valits.
Suuntanumeron asettaminen: 
(valinnainen)
� Syötä suuntanumero. 

Suuntanumeron käyttö on maakohtaista. Jos 
et käytä suuntanumeroa, paina OK.
Korjaa näppäilyvirheet painamalla 
Poista.

� Vahvista painamalla OK.

Tuotteesi automaattisen 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen sinua 
pyydetään kirjautumaan Skype-tilillesi 
tai luomaan uusi tili.
Kirjautuminen sisään jo olemassa olevana 
Skype-käyttäjänä
� Paina Valikk.
� Valits Online-tila > Kirjau.
� Kirjoita Skype-nimesi. Paina OK tai 

valitse käyttäjänimesi, jos se näkyy 
näytössä.

� Kirjoita Skype-salasanasi. Paina OK.
� Toimi näytön ohjeiden mukaan.
Uuden Skype-tilin luominen
� Valitse Luo uusi tili. Paina Valits.
� Anna uusi Skype-nimi. Paina OK.
� Anna tilille salasana. Paina OK. 
� Toista salasanasi. Paina OK.
� Hyväksy sopimus painamalla 

Hyväksy.

Skypeen kirjautuminen

C

D
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