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Klahvistiku installimine 

Lükake klahvistiku kabel oma arvuti USB-liidesepessa. Esmalülitusel palun oodake 

umbes 10–15 sek. Süsteem määratleb ja installib klahvistiku automaatselt. 

IP-telefoni seadistamine 

SKP (kuularid) / IP (telefon) 
lüliti 

 

Lükake lüliti asendisse IP (roheline 
märgutuli):  
- kui kasutate telefoni. 
Lükake lüliti asendisse SKP (punane 
märgutuli), kui: 
- helistate või kuulate muusikat spetsiaalsesse 
liidesesse ühendatud peatelefonidega. 

 
 

IP-telefon 

 

IP-telefon muudab interneti kaudu 
toimuvad telefonikõned sama mugavaks, 
kui läbi tavatelefoni. Lihtsalt võtke 
telefonitoru ja hakake rääkima. 

Tähelepanu:  
Enne telefoni kasutamist lülitage klahvistik 
asendisse IP-telefon. 
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Sisenev kutsungi-
signaal 

 

Mikrofoni ümberlüliti 

Siseneva kõne kutsungisignaal: 

Siseneva kõne korral kuulete spetsiaalset 
helisignaali, tänu millele ei jää teil telefonikutse 
kunagi kuulamata. 

Mikrofoni ümberlüliti: 

Peatelefoni mikrofon on nii kaua sisse lülitatud, 
kuni telefonitoru on üles tõstetud, on . Et 
mikrofonilüliti ümber lülitada on vaja toru hargile 
panna. Telefonitoru ja peatelefoni mikrofone pole 
samaaegselt võimalik kasutada. 

 

 

Tähelepanu:  

Peatelefone kasutades lülitage klahvistik 
asendisse SPK (punane märgutuli süttib põlema). 

Kasutaja mugavuse parandamiseks asub 
sisseehitatud peatelefoni liides klahvistiku 
vasakul pool. 

KUIDAS VÄLTIDA KÕRVALISI MÜRASID 

Muusika kuulamise ajal mürade ja kõrvaliste helide ärahoidmiseks 
veenduge, et lülitasite peatelefonid sisseehitatud liidesesse õigesti. 
Järgmise sammuna veenduge, et olete heliseadistused õigesti teinud: 
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1. Vajutage hiire parema 
klahviga tegumiribal olevale 
helitugevuse ikoonile. Tehke 
soovitud heliparameetrite 
seadistused. 

2. Vajutage sakile „Audio” ja 
seejärel avage seadistus 
„Volume”. 

3. Vajutage mikrofoni helitugevuse 
regulaatori all olevale seadistuste 
kastikesele „Volume control”.  

Selleks et mürasid ära hoida võtke 
linnuke helitaseme automaat-
reguleerimise kastikesest „AGC" 
(vt. parempoolne alumine joonis). 

Kuidas valida telefoninumber ja 
teha kõne? 

See klahvistik on ühildatav järgmiste 
telefoniteenustega, nagu nt MSN™, 
AOL™, Yahoo™ ja Skype™. 
Kasutades neid teenuseid, võite tasuta 
helistada!  
Järgnevalt kirjeldame, kuidas 
Windows XP Professional-is 
seadistada ja kasutada 
telefoniteenust Skype™: 
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Klahvistiku seadistamine teenusele Skype™ 

Klahvistiku seadistamine 
teenusele Skype™ 

1. Avage Skype™ kasutajaliides;  

2. Kõigepealt vajutage sakile „Tools”, 
seejärel sakile „Option” teenuse 
Skype™ seadistamiseks (vt parem-
poolset joonist). 

3. Märgistage valik „Sound Devices” (vt 
alumine joonis). 

4. Tehke järgmised muudatused:  

Valige seade „C-Media USB Sound 
Device” et kuuleksite: 

• „Audio in”,  

• „Audio out”  
„Helinaid”. 

 

5. Kinnituseks vajutage OK ja 
salvestage tehtud seaded. 

6. Tõstke toru, et kuulata 
teadet. 

Momendil, kui saabub kutse, 
kuulete te klahvistiku 
ülemisest parempoolsest 
nurgast helisignaali. Lükake 
lüliti asendisse IP ja hakake 
rääkima.  

Täiendavat infot saate tootja venekeelselt veebisaidilt  www.a4tech.info 
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