PH-1200 Internet Phone
Informações sobre o produto
A: Ligação USB
B: LED de estado
Aceso: corrente
Intermitente: chamar
Enter: Marcar/Chamar
Tab: Insere um carácter tab ou move o ponto de
inserção para a próxima tabulação
▲: Mover para cima
▼: Mover para baixo

C: Coluna
D: Teclado (detalhes abaixo)
E: Microfone
: Aumentar volume
: Baixar volume
: Retroceder
0-9, *, #: Teclas de entrada
: Responder a chamada
: Desligar o rejeitar chamada

Instalação
1 Ligue o PC
2 Ligue o USB
3 O LED de estado acende-se (Terminar)
Utilização
Ligue à Internet e instale o Skype antes de utilizar.
Transfira o Skype: www.trust.com/skypedownload.
Como instalar e utiliza o Skype: www.trust.com/skypeguide.
Outros idiomas disponíveis: visite www.trust.com/skypeinternational.

Fazer uma marcação rápida
Os utilizadores devem estar em ambas as listas do Skype.
Repita os passos 4-5 conforme a conveniência, mas utilize números diferentes para para contactos diferentes
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Abra o Skype e seleccione um contacto
Clique com o botão direito sobre o contacto e seleccione “Assign Speed-Dial”
Atribua um número, por exemplo ‘21’
Prima 21 para chamar o contacto

Lembretes
Utilização geral
• Para fazer chamadas para o número de telefone regular, é necessário comprar crédito SkypeOut.
• Premir ‘00’ é o mesmo que premir ‘+’.
• Este dispositivo está instalado como USB Audio Device no seu sistema, como uma placa de som. Se pretender ouvir
música utilizando a placa de som do sistema, desligue este dispositivo ou altera a definição de áudio da placa de som
do sistema. Pode ser necessário voltar a abrir o Media Player depois.
Perguntas frequentes
• Normalmente, o dispositivo estará predefinido assim que se liga. Se não, abra Skype, Tools-> Options -> Sound
Devices. Seleccione “USB Audio Device” na lista pendente para todas as opções de áudio.
Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14482 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.

Segurança
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.
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• Não abra nem repare este dispositivo
• Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias

aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site www.trust.com/14482/ce.
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais
informações, consulte www.trust.com/warranty
• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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