GEBRUIKSAANWIJZING

IP-10

INTRODUCTIE
De IP-10 is een USB Internettelefoon die gebruikt kan worden met
skype™, MSN-messenger™, SJphone™ en net2Phone™ en een PC
met een internet verbinding.
De IP-10 kunt u rechtstreeks aansluiten op een USB aansluiting van
de PC. De PC dient te werken met het besturingssysteem WindowsXP of Windows-2000. Andere besturingssystemen worden niet
ondersteund.
Via uw internetaansluiting kunt u de laatste driver voor de IP-10
downloaden, maar ook de softwareprogramma's Skype™, SJphone™
of MSN-messenger™.
Voor drivers en andere programma's, bezoek onze website:

http://www.profoon.com/IP
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INSTALLATIE
Voordat u gebruik kunt maken van de IP-10 dient u éérst de
juiste drivers van het internet te downloaden. Controleer het
besturingssysteem dat u gebruikt op uw PC.
De drivers die u kunt downloaden zijn geschikt voor:
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP.
1* De drivers kunt uw downloaden via onze site:
http://www.profoon.com/IP
Voor de werking van skype™ verwijzen wij u naar de skype-site. Het
internetadres vindt u op onze site (zie 1*).
Op de site van Skype™ vindt u de laatste versie van het skypeprogramma en de uitleg over skype™.
Voor de werking van MSN-messenger™ verwijzen wij u naar de
MSN- site. Het internet adres vindt u op onze site (zie 1*). Op de site
van MSN-messenger™ vindt u de laatste versie van het programma
messenger en de uitleg over MSN-messenger™.
Voor de werking van SJphone™ verwijzen wij u naar de SJlabs site.
Het internetadres vindt u op onze site (zie 1*). Op de site van SJlabs
vindt u de laatste versie van het SJphone- programma en de uitleg
over SJphone™.
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Voor de werking van Net2phone™ verwijzen wij u naar de net2phonesite. Het internetadres vindt u op onze site (zie 1*). Op de site van
net2phone™ vindt uitleg en software over deze dienst.

INSTALLATIE IP-10 DRIVER
Na het downloaden van de nieuwste IP-10 driver kunt u deze
installeren op uw PC. Na de installatie zullen alle geluidsinstellingen
waarschijnijk naar uw IP-10 telefoon verwijzen. De "geluidskaart" van
uw IP-10 telefoon heet "USBphone" of "C-media USB Headphone
Set". Na de installatie kan Windows alle audio systeeminstellingen
gewijzigd hebben naar uw IP-10 telefoon. Dit kunt u weer wijzigen
in het configuratie menu. Klik op "Geluiden en audioapparaten". Zet
onder het tabblad "audio" en "spraak" de instellingen zodanig dat, uw
huidige PC geluidskaart weer is geselecteerd.
De geluids-instellingen van uw PC staan nu weer als standaard
ingesteld.
Na het installeren van het telefoon software programma van
"skype™", "MSN-messenger™", "SJphone™" of "net2phone™", dient
u de audio instellingen van het desbetreffende softwareprogramma
zodanig aan te passen dat de USB-geluidskaart is gekozen. (Dit wordt
aangegeven als "C-media USB Headphone Set" of "USB phone")
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KOSTEN
Met de IP-10 internettelefoon kan gratis worden getelefoneerd.
Afhankelijk van het softwareprogramma met de daaraan gekoppelde
diensten, kan het mogelijk zijn dat voor bepaalde functies een betaald
abonnement moet worden genomen. Het kan ook zijn dat dit een
pre-paid abonnement is. Bezoek hiervoor de desbetreffende sites.
Snelkoppelingen van deze sites zijn te vinden op onze site:
http://www.profoon.com/IP

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS
Algemeen:
* Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
* Bij het reinigen van de telefoon dient u de USB-plug uit de PC te nemen.
* Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
* Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze
niet direct naast een warmtebron.
* Zorg dat het USB-snoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot
struikelen of vallen kan leiden.
* De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te
gebeuren.
Installatie:
* Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
* Raak geen ongeïsoleerde USB-snoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van de PC.
* Download via internet (http://www.profoon.com/IP) de laatste drivers en de laatste
versies van de stuurprogramma's (bv skype™)
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Plaatsing:
* Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De
rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
* Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons,
elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-lampen. De
uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen storingen veroorzaken, wat de
geluidskwaliteit en/of werking kan beïnvloeden.
Milieu:
* De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren
echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan
worden.
* Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor
een milieuvriendelijke verwerking.
Onderhoud:
* Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen.
* Vóór het reinigen dient de USB-plug los gekoppeld te worden van de PC.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de
website WWW.PROFOON.COM
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GARANTIEBEWIJS
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats
serienummer:

Bewaar hier
uw
kassa- of
aankoop
bon

Op de Profoon IP-10 intenettelefoon heeft u een garantie van 24 maanden na
aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van
defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke
beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze
hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de
serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer 073 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen
of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door
derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het
apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is
uitgesloten.
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