PH-2200 Internet Phone LCD
Ürün bilgileri
A: Hoparlör
B: Ekran
C: Miniklavye (ayrıntılar aşağıda)

D: Mikrofon
E: USB bağlantısı
F: Etkin LED göstergesi

Çağrıyı yanıtlamak ya da Skype uygulamasını kaydetmek için, bu düğmeye basın
Çağrıyı sonlandırmak ya da Skype uygulamasını kaydetmek için, bu düğmeye basın
▲
▼
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Out

C

0-9, *, #
LCD

Yukarı taşır
Aşağı taşır
Gelen çağrı listesini görüntülemek için, bu düğmeye basın
Giden çağrının numarasını görüntülemek için, bu düğmeye basın
- Veri girilmediğinde:
Sekme karakteri ekler ya da ekleme imlecini bir sonraki sekme durağına taşır
- Veri girildiğinde:
Geri Alır
- Çağrı listesi görüntülemede:
Harf silmek için bir kez tıklayın
Çağrı listesinden kayıt silmek için çift tıklayın
Giriş tuşları
- SkypeMate uygulaması kurulu değilse, VOIP PHONE işlevini görüntüler
- Normalde, sistem Tarihini (Date), Gününü (Day), Zamanını (Time) görüntüler
- Skype uygulamasında, tarihi, zamanı ve kişi adıyla birlikte gelen çağrıyı görüntüler
- Tarihi, zamanı ve arama sayısıyla birlikte giden çağrıyı görüntüler

Kurulum
Kullanmadan önce Internet’e bağlanın ve Skype uygulamasını (1.0.0.106 ya da daha yeni bir sürümünü) kurun.
Skype uygulamasının kurulumu ve kullanımı için: CD-ROM’daki Skype Tour linkini tıklayın.
Diğer dil seçenekleri için: www.trust.com/skypeinternational adresini ziyaret edin.
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Bilgisayar açık
CD-ROM’u CD’ye yerleştirin
Skype uygulamasını indirin ve kurun
Yazılımı kurun; tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin
“Bu programın Skype uygulamasını kullanmasına izin ver” (Allow this program to use Skype) seçeneğini
seçin
Tamam (OK)
USB’yi bağlayın
LCD yanar
SkypeMate simgesi, koyu yeşil telefon görüntüsüyle yeşile döner (Son [Finish])
İstenince, sistemi yeniden başlatın

Kullanım
Ahizenin ses/zil tonunun ayarlanması
7 Görev çubuğundaki SkypeMate simgesini çift tıklayın
8 Hoparlörün ya da mikrofonun sesini istediğiniz düzeye ayarlayın
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Menü listesinden istediğiniz zil tonunu seçin
Hızlı arama yapılması
Arayıcıların diğer Skype listelerinde bulunması gerekmektedir.
İşlemi kolaylaştırmak için, 9-10 adımları tekrarlayın; ancak, farklı kişiler için farklı sayılar kullanın

Skype uygulamasını açın ve bir kişi seçin
Kişi üzerinde sağ tıklayın ve “Hızlı Arama Ata” (Assign Speed-Dial) seçeneğini seçin
10 Bir sayı atayın; örneğin ‘21’
11 Kişiyi aramak için 21’e basın
Gelen çağrı listesinden arama yapılması
12 In düğmesine basın
13 İstenen kişiyi bulmak için yukarı/aşağı tuşlarını kullanın
14 Arama yapmak için çevir tuşuna basın
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Anımsatma notları
Genel kullanım
• Düzenli bir telefon numarasını aramak için, SkypeOut kredisi almak gerekmektedir.
• ‘00’ tuşuna basmak ile ‘+’ tuşuna basmak aynıdır.
• Menünün dilini değiştirmek için: (a) görev çubuğundaki SkypeMate simgesini sağ tıklayın; (b) Dili Seçin.
• Sisteminize özel dili seçin; aksi takdirde, menü seçeneği ‘??’ olarak değişebilir.
• Bu aygıt, tıpkı bir ses kartı gibi sisteminize USB Ses Aygıtı (USB Audio Device) olarak kurulur. Sistem ses kartınızı
kullanırken müzik dinlemek isterseniz, lütfen, ya bu aygıtın fişini çekin ya da sistem ses kartının ses ayarını değiştirin.
Daha sonra “media player”ın tekrar açılması gerekebilir.
Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)
• Skype uygulaması başlatıldı; ancak, SkypeMate simgesi, yeşil telefon görüntüsüyle gri renkli alan içinde kalıyor: diğer
programların Skype uygulamasına erişim sağlamaları için, lütfen, Skype uygulamasını açın; Araçlar-> Seçenekler->
Gizlilik-> Yönetim (Tools-> Options-> Privacy -> Manage). SkypeMate.exe dosyası ve Değiştir (Change) seçeneğini
tıklayın. 4üncü adımdaki açıklamayı uygulayın.
• Fişi takılınca, aygıt, genellikle, varsayılan durumundadır. Aksi takdirde, Skype uygulamasını açın; Araçlar->Seçenekler>Ses Aygıtları (Tools-> Options -> Sound Devices). Daha sonra tüm ses seçenekleri için, aşağı açılır menüden “USB
Ses Aygıtı” (USB Audio Device) seçeneğini seçin.
Görev çubuğundaki simgenin anlamı:
Skype, başarılı bir şekilde Internet’e bağlandı.
(yeşil alan & koyu yeşil telefon)

Skype, Internet’e bağlı değil.
(beyaz çarpı işaretli gri simge)

İşlem: hiçbir şey yapmayın.
SkypeMate, başarılı bir şekilde bağlandı.
(yeşil alan & koyu yeşil telefon)

İşlem: Skype uygulamasını Internet’e bağlayın.
Skype, tamam değil; ancak, aygıt tamam.
(gri alan & koyu yeşil telefon)

İşlem: hiçbir şey yapmayın.

İşlem: Skype uygulamasını kurun ya da
başlatın

Aygıt, tamam değil; ancak, Skype tamam.
(yeşil alan & kırmızı telefon)
İşlem: aygıtı yeniden bağlayın ya da USB’yi
denetleyin
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Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, www.trust.com/14484 adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, sürücüleri
ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

Güvenlik
• Bu aygıtı su gibi sıvılardan uzakta tutun.
• Aygıtı açmayın veya kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.

Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14484/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
bkz. www.trust.com/warranty
• Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen veya tamâmen çoğaltılamaz.
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