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IP002
Sweex USB Internet Phone

Inleiding

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex USB Internet Phone. Met deze eenvoudig aan te sluiten telefoon kun je
telefoongesprekken voeren via het internet. Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen.
Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van het product, kijk dan op www.sweex.com onder
het kopje service & support.

Inhoud van de verpakking

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

• USB-internettelefoon
• CD-ROM met drivers en handleiding

Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties

• Geschikt voor PC naar PC en PC naar telefoonverbindingen
• Ondersteunt: USB 1.1, geen geluidskaart nodig
• Bus powered
• Belleridentificatie bij VoIP-oproepen
• LCD en LED display
• Echo- en ruisonderdrukking
• Volledige tweerichtingscommunicatie (Full Duplex)
• Toetsgeluid
• Pauze beltoonfunctie

Systeemeisen

• Computersysteem met 200 MHz of hogere processorsnelheid
• USB 1.1 of 2.0 aansluiting
• 64 MB RAM geheugen
• 10 MB of meer harddisk ruimte
• Besturingssysteem Windows 98SE/2000/XP
• Internetverbinding
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Om succesvol met de Sweex internettelefoon te kunnen bellen, dien je gebruik te maken van geschikte software zoals Skype™. Het spreekt voor
zich dat je over een werkende internetverbinding dient te beschikken om succesvol te kunnen bellen met andere gebruikers.

Belangrijk! Voordat je de Sweex internet USB telefoon aansluit op de computer dien je eerst de meegeleverde SkyWin
software te installeren.

De ontwikkelingen op het gebied van hard- en software gaan razend snel. Het valt daarom aan te raden alvorens te beginnen met de installatie
ervoor te zorgen dat het gebruikte besturingssysteem up-to-date is. Deze update is eenvoudig uit te voeren door “Internet Explorer” op te starten
en in het menu “Extra” te kiezen voor de optie “Windows Update”. 

Installatie van de drivers

Plaats de meegeleverde CD-ROM met de driver software in de CD- of DVD-speler. De CD start vanzelf op en het installatiescherm verschijnt op het
beeldscherm.

Mocht de CD niet vanzelf starten, dan ga je als volgt te werk. Ga naar het Startmenu en kies voor de optie ‘Uitvoeren’ (Run) . Type vervolgens in
X:\Setup waarbij X de driveletter van de CD- of DVD-speler is. Klik op de knop Next om de installatie te starten. 

Standaard wordt de software geïnstalleerd in de map C:\Program Files\SkyWin. We raden aan deze map te accepteren en door te gaan met de
installatie. Klik weer op de knop Next. 
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Klik op de knop Finish om de installatie af te ronden. Hierna moet de computer opnieuw opgestart worden om de wijzigingen te activeren. 

Nadat de computer opnieuw opgestart is, kan er een pop-up venster verschijnen. Dit is afhankelijk van het gegeven of de Skype™ software al
geïnstalleerd is.

Kies voor de optie Allow this program to use Skype™ en klik op OK.

Verwijderen van de drivers

Mocht het ooit nodig zijn om de drivers van de computer te verwijderen, ga dan als volgt te werk.

Windows XP Klassieke weergave 

Ga in het Startmenu naar de optie Instellingen - Configuratiescherm - Programma’s toevoegen/verwijderen. Kies in de lijst die vervolgens verschijnt
voor SkyWin Software. 
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Windows XP weergave

Ga in het Startmenu naar de optie Configuratiescherm – Software. Kies in de lijst die vervolgens verschijnt voor SkyWin Software en klik op de
knop Wijzigen/Verwijderen. 

Het aansluiten van de Sweex USB internettelefoon

Zodra de drivers geïnstalleerd zijn en de computer opnieuw is opgestart, kan de Sweex USB internettelefoon aangesloten worden op een vrije USB
poort. Windows zal de telefoon automatisch herkennen en de juiste drivers activeren. Als alles goed gaat verschijnt in het display van de telefoon
de tijd.

Voor het juiste functioneren van de Sweex USB internettelefoon dient de geluidsinstelling van Skype™ gecontroleerd te worden. Start Skype™ en 
kies in het menu Acties voor Instellingen. 
Kies links voor Audioapparaten en selecteer voor Inkomend, Uitgaand en Gaat over de Sweex USB internettelefoon (CW6611 of USB audiodevice).

Kies links voor Audioapparaten en selecteer voor Inkomend, Uitgaand en Gaat over de Sweex USB internet telefoon (USB Audio Device).



Nederlandse versie

Functie van de toetsen

Toets Functie
1 Toets 1
2 Toets 2
3 Toets 3
4 Toets 4
5 Toets 5
6 Toets 6
7 Toets 7
8 Toets 8
9 Toets 9
0 Toets 0
# Toets #
* Toets *
Enter Start met bellen (na het selecteren van een contactpersoon of na het intoetsen van een nummer)
V+ Volume harder
V- Volume zachter
5 Een regel omhoog
6 Een regel omlaag
4 Open de lijst met contactpersonen
3 Sluit de lijst met contactpersonen
Tab Wisselen tussen Contactpersonen en handmatige nummerinvoer
C Wis het laatst ingevoerde cijfer
S Roep het Skype™ venster op

Beantwoorden van een oproep

Een oproep beëindigen

Om de S toets op het telefoontoestel te activeren dient u een instelling in Skype™ aan te passen. Kies in Skype™ voor de menu-optie Acties –
Instellingen.
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Kies links voor de optie “Sneltoetsen”. Plaats een vinkje voor de optie “Activeer algemene sneltoetsen”. Selecteer de optie “Activeer Skype”. Klik
op de knop “Wijzig sneltoets”.
Klik de opties “Alt” en “Shift” aan en type een S in.

Klik tenslotte op de knop “Activeer sneltoets”. U kunt in het vervolg Skype™ starten door op de S toets op de Sweex USB telefoon te drukken.

Bellen met de Sweex USB internet phone

Om te bellen met een andere Skype™ gebruiker dient u deze te selecteren op het tabblad Contactpersonen en vervolgens op de Enter
toets te drukken. Optioneel kunt u een snelkeuze nummer toekennen aan een contactpersoon. Op deze wijze kunt u iemand bellen direct

vanaf de Sweex USB internet telefoon.

Om te bellen naar een vast of mobiel telefoonnummer heeft u SkypeOut nodig. Van te voren dient u beltegoed aan te schaffen om deze mogelijkheid
te gebruiken. Heeft u eenmaal SkypeOut beltegoed dan gaat u als volgt te werk om te bellen.
Toets eerst 011 in om aan te geven dat er een SkypeOut gesprek moet plaatsvinden. Toets vervolgens de landcode in. Let op ook als u b.v. vanuit
Nederland naar een Nederlands telefoonnummer wilt bellen dient de landcode ingetoetst te worden. Na de landcode toetst u het netnummer in
zonder de 0. Tenslotte toetst u het abonneenummer in. 
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SkypeOut Landcode Netnummer Abonneenummer
011 39 15 7501750



Nederlandse versie

Een oproep beantwoorden

Als de Sweex USB internet telefoon overgaat bij een binnenkomend gesprek drukt u op om de oproep te beantwoorden of op om
de oproep te weigeren.

Contactpersonen bellen

Met de 5 en 6 toetsen kan er door de lijst met contactpersonen gebladerd worden. Om een gesprek met een bepaalde contactpersoon te starten
dient u deze te selecteren en vervolgens op de Enter toets te drukken. 

Sneltoetsen toewijzen

U kunt in Skype™ maximaal 99 sneltoetsen (1 t/m 99) gebruiken. Door een sneltoets toe te wijzen aan een contactpersoon kan deze snel gebeld
worden door het intoetsen van 1 of twee toetsen. Selecteer in Skype™ de gewenste contactpersoon en klik er met de rechter muisknop op. Kies
in het pop-up scherm voor de optie “Wijs snelkeuzetoets toe”. Type vervolgens een getal van 1 t/m 99 in. 

Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale fotocamera's
geldt een garantietermijn van twee jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu’s geven wij geen support of garantie.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.
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