
 

Logitech Juhtmevaba Skype Telefoni 

Eestikeelne Kasutusjuhend 
 

1.Telefoni seadistamine 

1. Sisestage patareid telefoni 
2. Asetage telefon laadimisdokki ning ühendage adapter doki ja vooluvõrguga. 

Veenduge, et dokil olevtuli põleb ning laske patareidel laadida ~14 tundi enne 
esmast kasutamist. Pidage meeles, et telefon ei pruugi sisse lülituda kui 
patareid on väga tühjad. 

2.Tarkvara paigaldamine 

NB! Enne USB baasjaama arvutiga ühendamist peate installeerima peale tarkvara. 
 

1. Käivitage oma arvuti 
2. Sisestage arvutisse kompektiga kaasasolev CD plaat. 
3. Installeerimisprogramm peaks käivituma automaatselt, kui ei käivitu 

siis minge CD-seadme kausta ja käivitage fail logitech_setup.exe 
4. Installeerimisviisard annab teile juhtnööre kuidas toimetada. Kui 

viisard nõuab, siis ühendage arvutiga USB baasjaam. Kui toiming on 
lõpetatud, luuakse teie töölauale telefoni programmi ikoon. 

 
Tähelepanu! Selle telefoni kasutamiseks peab olema teil installeeritud Skype™. Kui 
teil pole Skype™, siis palun laadige programm alla lehelt www.skype.com 
 
Kui te soovite selle telefoniga teha kõnesid tava- ja mobiiltelefonidele, peate te looma 
endale SkypeOut™ konti. Kõneposti kasutamiseks peate ühinema Skype™ Voicemail 
teenusega. 
 
 

Windows Vista kasutajatele! Kaasasoleval plaadil ei ole Vista draiverit! 

 

Seadme installeerimiseks on teil vaja laadida alla Logitechi kodulehelt 
http://www.logitech.com Vista draiver, mis asub aadressil  
( http://www.logitech.com/index.cfm/438/233&cl=roeu,en?osid=13 ) 
 

 



 

 

3. Telefoni kasutamine 

• Telefoni sisse/välja lülitamiseks vajutage kõne lõpetamise nuppu (punane 
telefoni nupp). Kui telefon asub laadimisdokis, siis on ta sisse lülitatud 

• Voolusäästja – Et patareitoidet säästa, lülitab telefon ennast välja kui  USB 
baasjaam ei saa voolu või on arvutist lahti ühendatud. Telefon töötab ainult 
siis kui USB baasjaam on arvutiga ühendatud! 

 
 

1. Pärast tarkvara paigaldamist veenduge, et USB jaam on ühendatud. 
2. Kui USB draiverprogramm ei ole veel automaatselt käivitunud, siis 

klõpsake selle ikoonile, mis teie töölauale loodi. Skype™ peaks 
käivituma koos draiverprogrammiga. Kui see on esimene kord kui te 
draiverprogrammi käivitate siis peaksite te nägema sellist valikuakent  

   
 
Valige “Allow this program to use Skype™” ning vajutage OK. See 
lubab telefoni programmil kasutada Skype’i. Kui sellist küsimust ei tule, 
siis ei hakka telefon Skype’ga tööle. 
 

3. Kui mõlemad Skype ja telefon on programmi poolt üles leitud, on teie 
telefon kasutamiseks valmis. Teie telefoni ekraanil peaks olema teie  
sisselogitud Skype kasutaja online-staatus. 

 



 A.  Valikunupud – Telefoni 
ekraanil valikute tegemiseks. 

. 
B.  Naviklahv 
Telefoni menüüs navigeerimiseks. 
Tavaolekus olles –  

• Vajutage ÜLES, et vaadata 
Skype kontaktide listi 

• Vajutage ALLA, et 
vaadata telefonimälu 

• Vajutage VASAKULE, et 
minna Skype menüüsse 

• Vajutage PAREMALE, et 
minna kõnelogisse. 

 

C.  Vasta (R/FLASH) 
 
D. Lõpeta  (On/Off nupp) 
 
E.  Tärn (Helin sisse/välja) 
 
F.  Trellid 
Pausi sisestamiseks numbrile. 
Klahvide lukustamiseks. 
Suur- ja väike täht vahetust. 
 
G.  Valjuhääldi nupp 

H.  Skype™ nupp 
Skype kontaktide nägemiseks. 
 
I.  Kõneajalugu 

 
J.  Indikaatortuli 
Vilgub sissetuleva kõne ajal. 
Vilgub USB jaamaga ühendamisel. 
Vilgub stabiilselt kui on uus kõnepost. 
 

K.  Kutse nupp 
Kasuta, et registreerida telefon baasjaamaga. 
 
L.  USB jaama indikaatortuli 

Süttib, kui telefon on õieti paigaldatud ja laeb. 
 
M. Tühiku klahv teksti sisestamiseks 

 

 

 

 

 

Head telefoni kasutamist! 


