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1. Въведение 
 

Това ръководство служи за помощ при инсталация и използване на PhoneSkype EX-03 с IBM PC или 
съвместим компютър с операционна система Windows 2000/XP. 
 

В ръководството не се дискутира как да използвате Skype™ . За да получите повече информация 
относно Skype™ , посетете официалния сайт в интернет, на адрес www.skype.com . 
 

Тъй като нашите продукти се обновяват непрестанно, може да се случи така, че да има на 
разположение по-нови версии на софтуера и документацията в сравнение с тези, предоставени при 
покупката на продукта. Ако желаете да проверите (и да си свалите) последните версии на софтуера и 
документацията на закупения от вас продукт, посетете сайта ни в интернет, на адрес www.hybsys.bg 
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1.1 Преглед 
 

PhoneSkype EX-03 е висококачествен USB настолен телефон, който улеснява комуникацията чрез 
Skype™ или друг софтуер за разговори през интернет (VoIP). Просто го включете към свободен USB порт 
на вашия десктоп или лаптоп компютър и ще можете веднага да провеждате/получавате разговори през 
Skype™  или друг софтуер за разговори през интернет, така, както го правите през нормален телефон. 
Високото качество на звука и  приятния дизайн на телефона го прави чудесен аксесоар за вашия дом или 
офис. 
 

1.1.1 Основни функции 
 

• Пълнофункционална телефонна клавиатура за лесно набиране на номера 
• Звъни силно при входящо повикване 
• Акустично изолирани микрофон и слушалка за премахване на ехото при разговор; Пълен дуплекс 

при комуникация със кристален звук 
• USB интерфейс – Plug’n’Play – без нужда от допълнително захранване 
• Пълна съвместимост със Skype, MSN, Yahoo Message, XTen, Dialpad, MediaRing, Net2phone и много 

други 

1.1.2 Изисквания към системата 
 

• Misrosoft Windows 2000/XP 
• 400 MHz процесор или повече, 64 MB РАМ, 16 MB пространство на твърдия диск 
• Един свободен USB порт 
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• Интернет връзка за провеждане на разговори или LAN връзка за разговори във фирмената 
(кварталната, домашната) мрежа 

 

1.2 Какво има в пакета 
 
Когато получите своя PhoneSkype EX-03, се уверете, че пакета съдържа: 
 

1. USB телефон (основно тяло) – 1 бр. 
2. Слушалка – 1 бр. 
3. Кабел за връзка между слушалката и основното тяло 
4. Кабел за връзка между USB телефона и персонален компютър 
5. Инсталационен компкт диск със софтуер и упътване 
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2. Бърза инсталация 
 

1. Включете USB телефона във свободен USB порт на вашият компютър (Компютърът е включен 
предварително и е заредил операционната си система) Изчакайте да се инсталират драйверите (те 
са включени в Windows, няма нужда да правите нищо друго, освен да изчакате около минута) 

2. Инсталирайте си последния Sкype™ (или друг предпочитан от Вас продукт) 
3. Инсталирайте Skype@Phone софтуера от инсталационното си CD 
4. Рестартирайте компютъра и сте готови за провеждане на разговори през Интернет 

 

2.1 Включване на телефона във свободен USB порт 
 

Хардуерната инсталация е много проста. Всичко, което трябва да направите е да включите кабела 
на телефона във свободен USB Порт на Вашият компютър. Червеният индикатор върху телефона ще 
светне в червен цвят. 
 

Ако свързвате телефона за първи път, Windows ще го открие като нов хардуер и ще си инсталира 
драйвери за него. Няма нужда от някакви специални драйвери, тъй като телефона поддържа Windows 
Human Interface Device , както и USB Audio Device 1.0 стандарти, които са вградени по подразбиране в 
Windows. 
 

2.2 Инсталация на софтуер за интернет телефония 
 
Ако нямате вече инсталиран такъв софтуер, може да го направите сега. 
По-популярните софтуери за провеждане на разговори през интернет са: 
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Skype – www.skype.com – минимум версия 1.0.0.100 
Yahoo Message – www.yahoo.com 
MSN – www.msn.com 
Xtlite, EyeBeam,Xtpro – www.xten.com 
DialPad – www.dialpad.com 
MediaRing - www.mediaring.com 
Net2phone – www.net2phone.com 
 
както и много други... 
 

2.3 Инсталация на Skype@Phone софтуера 
 

Skype@Phone е специален софтуер, който позволява работа на Вашия телефон със Skype™ или 
аналогичен софтуер. Когато той е пуснат вие можете да набирате телефони, да получавате обаждания и 
т.н. през вашия телефон. 
 

За да инсталирате Skype@Phone софтуера, поставете инсталационното CD в компютъра си и 
пуснете от него файлът Skype@Phone.exe.  Последната версия на софтуера може да си свалите от нашия 
сайт в интернет – www.hybsys.bg 
 

2.4 Рестартиране на компютъра  
 

След рестартиране на комнпютъра, софтуера Skype@Phone ще бъде зареден автоматично. 
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Ако Skype@Phone се изпълнява за първи път и използвате Skype™ , ще се появи прозорец със 
съобщение: 
 

 
 
(Изберете опцията Allow this program to use Skype и натиснете бутон OK.) 
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3. Клавиатура на PhoneSkype EX-03 
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Хибридни системи АД, гр. София, бул. „Христо Ботев” 70, ет.2; тел. (02) 931 2222; 931 8133 
office@hybsys.bg www.hybsys.bg  

4. Често задавани въпроси и срещани проблеми 
 
За най-нова информация по темата, посетете www.hybsys.bg 
 

Въпрос: Когато пусна MP3 или CD музиката се чува от USB телефона, вместо от колонките 
на компютъра. Как да накарам музиката да се чува през колонките, както преди? 
 

Отговор: След инсталация на USB телефон аудиото под подразбиране в Windows става “USB Audio 
Device”. Когато включите за първи път USB телефона, е нормално да чувате всички звуци от компютъра 
през USB телефона. За да промените това неприятно положение, следвайте следните стъпки: 
 
“Start”  “Settings”  “Control Pandel”  “Sound and Multimedia”  “Audio” 
 

Когато се появи съответния прозорец, се уверете, че на “Preferred  devices”  за “Playback” и 
съответно за “Recording” е избрана звуковата карта на Вашият компютър, а не USB Phone. Натиснете 
Apply или ОК. 
 

Въпрос: Мога ли да използвам моя USB телефон и за програми, различни от Skype™, като 
MSN, Yahoo Message, XTen, DialPad, MediaRing, Net2phone и други? 
 

Отговор: Рабира се. Вашият USB телефон е стандартен аудио хардуер за Windows и като такъв 
може да бъде нагласен като Input/Output Audio Device със произволен софтуер. От друга страна, нашият 
помощен софтуер Skype@Phone превръща клавиатурата на Вашия USB телефон във продължение на 
компютърната Ви клавиатура. За съжаление звъненето се поддържа само през Skype™ за сега. С другите 
програми може да настроете само звъненето да използва звуковата карта / колонките на Вашият 
компютър. 
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Хибридни системи АД, гр. София, бул. „Христо Ботев” 70, ет.2; тел. (02) 931 2222; 931 8133 
office@hybsys.bg www.hybsys.bg  

 
Въпрос: Защо понякога чувам като ехо собствения си глас с около половин секунда 

забавяне? 
 

Отговор: Във Вашият USB телефон са инсталирани звукоизолирани микрофон и слушалка, което 
премахва ехото от Ваша страна. Човекът с когото разговаряте, обаче, може да използва нискокачествен 
хардуер или слушалки с микрофон или дори колонките на компютъра си, за да говори с Вас. В този 
случай, Вие чувате гласа си от неговите колонки, който се връща през неговия микрофон. Ако и двете 
страни в разговора използват висококачествени USB телефони или друг специализиран хардиер – ехо 
няма да има. 
 
 
 

* * * 
 
 

Ако имате допълнителни въпроси или имате нужда от помощ – свържете се с нас или с дилъра, от 
който сте закупили устройството. Ще Ви бъде оказана помощ за разрешаване на проблема. 



БЕЛЕЖКИ 

Хибридни системи АД, гр. София, бул. „Христо Ботев” 70, ет.2; тел. (02) 931 2222; 931 8133 
office@hybsys.bg www.hybsys.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


