
Isi Kemasan

Apa yang anda butuhkan selain itu:

Telepon VOIP080 Unit Pencasan

Petunjuk singkat untuk penggunaan

CD untuk instalasi

Sambungan internet (broadband
dianjurkan)

- Windows XP atau Windows 2000
- Drive CDROM atau DVDROM

Komputer atau laptop dengan
port USB yang masih bebas

1 Menginstal

Menginstal program
� Masukkan CD untuk instalasi ke

dalam drive CDROM (atau
DVDROM) dari komputer anda.

� Program instalasi dimulai secara
otomatis.

� Ikutilah petunjuk-petunjuk yang
tampil pada layar.

3 Nikmatilah
Segera setelah driver dan program diinstal!

Penggunaan untuk pertama kaliA
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� Periksalah apakah telepon sudah
disambungkan pada port USB dari
komputer anda.

� Startkan driver VOIP080, jika belum
distart secara otomatis, dengan cara
menklik ganda pada icon untuk
shortcut pada desktop.

� 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.

Fungsi selama satu pembicaraanB

Kabel USBA

B

Tas untuk membawa

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

� Tarik ke luar kabel USB yang
tergulung dalam telepon.

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

2 Menyambung
Sambungkan steker USB

� Sambungkan steker USB langsung
pada stopkontak USB di komputer
anda.

Lanjutkan mengikuti petunjuk-
petunjuk pada layar.

Mengakhiri instalasiC
� Klik pada Quit untuk mengakhiri.
� Keluarkan CD untuk instalasi dari

drive CD (atau DVD).

Gunakan versi Skype pada CD untuk
instalasi supaya telepon berjalan dengan
mulus. Fungsi baru dari versi Skype yang
diupgrade mungkin tidak cocok dengan
VOIP080, periksalah kecocokannya pada
situs www.philips.com/support.

� Menyetel kekerasan suara earpiece
Tekan untuk menambah kekerasan suara.
Tekan untuk mengurangi kekerasan suara.

� Menyetel sunyi mikrofon
Tekan untuk mematikan mikrofon. LED berkedip-kedip perlahan-lahan.

Tekan sekali lagi pada untuk menghidupkan mikrofon dan meneruskan
pembicaraan.

Petunjuk: Kekerasan suara mikrofon dan earpiece juga bisa disetelkan
melalui driver VOIP080. Untuk penjelasan yang lebih rinci, bacalah petunjuk-
petunjuk untuk penggunaan yang lengkap yang ada pada CDROM VOIP080.
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Selamat Datang
Petunjuk singkat untuk penggunaan

1 Menginstal

2 Menyambung

3 Nikmatilah

Philips

A Menelepon dan menerima pembicaraanA
� Tekan tombol Skype untuk

membuka jendela dengan daftar
kontak.

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

� Tekan untuk menelepon
kontak yang dipilih.

Menggunakan daftar kontakB

� Tekan tombol bintang lama
untuk membuka jendela dengan
daftar kontak.

� Pilih dengan tombol panah / 
kontak yang hendak anda telepon.
ATAU

� Mencari menurut abjad
pertama: Masukkan abjad
pertama dari nama yang dicari, jika
misalnya anda mencari nama
"Sam", tekan empat kali pada .

Pembicaraan dengan Skype
C Menelepon nomor SkypeOut

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

� Tekan untuk menerima
pembicaraan.

Daftar kontak menunjukkan
kontak Skype menurut abjad dan
status online.

Untuk menyusun account
SkypeOut dan penjelasan yang
lebih rinci, bacalah:
http://www.skype.com/products/
skypeout.

Tekan . untuk mengakhiri
pembicaraan.

� Tekan tombol Skype sampai
daftar kontak Skype ditampilkan.

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

� Tekan untuk menelepon.

ATAU

� Masukkan nomor telepon dari
kontak yang hendak anda telepon.

� Tekan untuk menelepon.

Petunjuk: Petunjuk-petunjuk
untuk penggunaan yang lengkap
ada pada CDROM VOIP080.
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