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PikaopasAsennus-CD ROM

Internet liittymän
(mieluiten 
laajakaista).
Skypen täytyy olla
asennettuna 
tietokoneeseen ja
sinulla avattuna
Skype-tili (käytä
asennus-CD:llä
toimitettua Skype-
versiota, jotta voit
käyttää hyväksesi
kaikkia luurin toi-
mintoja).

Tietokoneen tai laptopin 
vapaalla USB -portilla

1 Asenna

Ohjelmiston asentaminen

● Aseta asennus-CD tietokoneen CD
ROM (tai DVD-asemaan) asemaan.

● Asennusohjelma käynnistyy
automaattisesti.

● Noudata näytölle tulevia ohjeita.

2 Kytke
Asenna ensin ajuri ja ohjelmisto!

Puhelinkaapelin liitäntäA

● Liitä puhelinkaapeli tukiaseman
takasivulla olevaan puhelinliitäntään
ja seinässä olevaan puhelinrasiaan.
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Akkulokeron kansi

2 AAA akut

Tukiasema

Puhelinjohto

Akkujen sisäänasettaminen

● Aseta 2 ladattavaa NiMH AAA
akkua (sisältyy toimitukseen)
luurin paristolokeroon, huomaa
oikea napaisuus.

● Työnnä lokeron kansi takaisin
paikalleen niin että se sulkeutuu
hyvin.

Latauslaitteen liitäntä

B

● Työnnä verkkojohdon pistoke
latauslaitteen takasivulla olevaan
pistorasiaan.

● Liitä verkkolaite verkkopistorasiaan.

Luurin lataaminenD

● Aseta luuri latauslaitteeseen ennen
ensimmäistä käyttöä ja anna
akkujen latautua vähintään 
24 tuntia.

● Luurin kielen valinta: paina mitä
tahansa näppäintä kun näet
näytöllä ilmoituksen
TERVETULOA.

● Valitse haluamasi maa ja paina OK.

Puhelinliittymän

Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on lisäluuri, latauslaitteita 
verkkojohtoineen ja lisäakkuja.

Asennuksen aikana näytölle tulevat kehotukset:

USB-pistokkeen liittäminen

● Liitä USB pistoke suoraan
tietokoneen USB liitäntään.

Asennuksen lopettaminenC

Käytä asennus-CD:llä toimitettua 
Skype-versiota, jotta voit käyttää 
hyväksesi kaikkia luurin toimintoja.

● Napsauta Lopeta.
● Ota asennus-CD tietokoneen 

CD ROM asemasta.

Jatka asennusta ja noudata näytölle
tulevia ohjeita.

Liitäntä sähköverkkoon

● Liitä verkkojohdon liitin tukiaseman
pohjassa olevaan liitäntään.

● Liitä verkkolaite verkkopistorasiaan.
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Puhelinliitännän adapteri toimitetaan
mahdollisesti erillään puhelinkaapelista.
Tällöin liitä ensin adapteri 
puhelinkaapeliin ennen kuin kytket sen
puhelinrasiaan.
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Tervetuloa
Pikaopas

1 Asenna

2 Kytke

3 Nauti

Philips

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminenA
● Paina ja näppäile haluamasi

puhelinnumero.
TAI

● Näppäile ensin numero ja paina
sen jälkeen .

● Puheluun vastaaminen: Paina .

3 Nauti

Puhelun lopettaminen: Paina
tai aseta luuri latauslaitteeseen.

Puhelun soittaminen lankapuhelimella

Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminenA
● Paina siirtyäksesi Skypen

käyttäjien luetteloon.
● Paina valitaksesi käyttäjän.
● Paina tai soittaaksesi

puhelun.

KäyttäjälistaB

● Paina siirtyäksesi Skypen
käyttäjien luetteloon.

● Paina valitaksesi käyttäjän.
● Nimen edessä oleva merkki ">"

osoittaa valitun käyttäjän ja
vahvistetaan painamalla OK.

Skype-puhelut

C Tilan näytön kuvakkeet

Skype-puhelun tullessa vilkkuu 
ja Skype-ID näkyy näytöllä.

● Vastaa puheluun painamalla .

Käyttäjälistalla näkyvät ne Skypen
käyttäjät jotka ovat parhaillaan 
kirjautuneina tietokoneella 
Skypeen.

Merkkien vasemmalla puolella 
olevat kuvakkeet osoittavat 
kunkin merkinnän online-tilan.
Symbolien merkitys näkyy 
viereisestä yhteenvedosta.

Puhelun lopettaminen: Paina 
tai aseta luuri latauslaitteeseen.

QSG_VOIP321_FI_Index2.qxd  10.04.2006  12:13  Seite 2


