
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Tento bezdrátový telefon je možné používat v souladu s Generální licencí č.
VO-R/8/08.2005-23.

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Před prvním použitím nabíjejte baterie po dobu přibližně 6 hodin.

Stručný průvodce
SIP bezdrátový telefon

Zobrazený model je KX-TGP500.

Zobrazený model je KX-TGP550.

B61Model č. KX-TGP500

T61Model č. KX-TGP550
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Informace o této příručce
Tato příručka popisuje používání základních funkcí modelu KX-TGP500/KX-TGP550. 
Podrobnější informace o používání a přizpůsobení telefonu najdete v uživatelské příručce na 
webových stránkách Panasonic:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Další informace vám poskytne správce.

Informace o příslušenství
Poznámka:
L Pro informace o nastavení jednotky, viz. strana 17.

Dodané příslušenství

*1 Podstavec základny se dodává připojený k základně.
*2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu.
*3 Zapište jména 6 uživatelů a umístěte na základnu (strana 10).

Č. Položka příslušenství/Objednací číslo
Množství
KX-TGP500 KX-TGP550

1 Síùový adaptér/PQLV219CE 2 2
2 Ethernetový kabel 1 1
3 Podstavec základny*1 1 –
4 Sluchátko základny – 1
5 Kabel ke sluchátku základny – 1
6 Nabíjecí baterie/HHR-65AAAB 2 2
7 Kryt na mikrotelefon*2 1 1
8 Spona na opasek 1 1
9 Nabíječka 1 1
j Samolepka s rejstříkem*3 – 1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 j
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Pro vaši bezpečnost
Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám 
na životech/majetku, pečlivě si přečtěte tuto část 
dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte 
správné a bezpečné používání produktu.

VAROVÁNÍ

Připojení k elektrické síti
L Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na 

zařízení.
L Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací 

šňůry. Může hrozit vznik požáru nebo úraz 
elektrickým proudem.

L Do síùové zásuvky plně vložte adaptér 
střídavého proudu/zástrčku napájecího kabelu. 
Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi 
elektrickým proudem a/nebo může vznikat 
nadměrné teplo, které způsobí požár.

L Pravidelně z adaptéru střídavého 
proudu/zástrčky napájecího kabelu odstraňujte 
případný prach, atd. – nejprve odpojte zařízení 
od síùové zásuvky, a poté jej otřete suchým 
hadříkem. Nahromaděný prach může díky 
vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což 
může mít za následek vznik požáru.

L Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý 
zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, 
odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že 
z jednotky přestal vycházet kouř a kontaktujte 
poskytovatele služeb.

L Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od 
síùových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte 
vnitřních částí produktu.

L Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. 
Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Instalace
L Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu 

vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku 
požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

L Toto zařízení neumísùujte ani nepoužívejte 
blízko automaticky řízených zařízení, jako např. 
automatických dveří nebo požárních alarmů. 
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou 
u takového zařízení způsobit poruchu, která 
může mít za následek nehodu.

L Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo 
přiskřípnutí kabelu síùového adaptéru nebo 
ethernetového kabelu pod těžké předměty.

Provozní bezpečnostní opatření
L Před čištěním odpojte zařízení z napájecích 

zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové 
čistící prostředky.

L Nerozebírejte zařízení.
L Na zástrčku ethernetového kabelu nerozlijte 

tekutiny (saponáty, čisticí prostředky, atd.), ani ji 
nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku 
požáru. Pokud se zástrčka ethernetového 
kabelu navlhčí, okamžitě ji vytáhněte ze 
síùového konektoru LAN a nepoužívejte ji.

L Pouze model KX-TGP550: Nevytahujte silou 
kabel sluchátka základny. Mohlo by dojít k pádu 
základny a následně ke zranění.

L Příliš vysoké nastavení zvuku při používání 
sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Zdravotní informace
L Požádejte výrobce konkrétních osobních 

zdravotních přístrojů, jako např. 
kardiostimulátoru nebo naslouchátek 
o informace, zda-li jsou přístroje náležitě 
chráněny před externí radiofrekvenční energií. 
(Zařízení pracuje na frekvenci od 1,88 GHz do 
1,90 GHz a vysokofrekvenční výkon přenosu je 
250 mW (max.).)

L Zařízení nepoužívejte ve zdravotnických 
zařízeních v případě, že to zde vyvěšené 
směrnice zakazují. Nemocnice nebo 
zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, 
které jsou citlivé na externí radiofrekvenční 
energii.

UPOZORNĚNÍ

Instalace a přemístění
L Během elektrické bouřky nikdy neinstalujte síù 

LAN.
L Konektory ethernetového kabelu nikdy 

neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není 
konektor pro vlhká místa výslovně navržený.

L Nikdy se nedotýkejte nezaizolovaných 
konektorů sítě LAN, pokud síù LAN nebyla 
odpojena ze síùového rozhraní.

L Při instalaci nebo úpravách sítě LAN buďte 
opatrní.

L Jako hlavní připojovací zařízení je použit síùový 
adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna 
snadno přístupná zásuvka.

L Při výpadku elektrické energie nemůže toto 
zařízení telefonovat.

Baterie
L Doporučujeme používat baterie uvedené 

v uživatelské příručce, viz. strana 3. 
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POUŽÍVEJTE POUZE nabíjecí baterie Ni-MH 
o velikosti AAA (R03).

L Nekombinujte staré baterie s novými.
L Baterie neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, 

který se z baterií uvolňuje, je korozívní a může 
způsobit popáleniny nebo poranění očí či 
pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může 
ublížit.

L Při manipulaci s bateriemi buďte opatrní. Baterií 
se nesmí dotýkat vodivé materiály, jako jsou 
prsteny, náramky nebo klíče – vzniklý zkrat by 
mohl vést k přehřátí baterií nebo vodivých 
materiálů a následně způsobit popáleniny.

L Dodané baterie nebo baterie specifikované pro 
použití s tímto zařízením nabíjejte v souladu 
s pokyny a omezeními uvedenými v této 
příručce.

L Pro nabíjení baterií používejte pouze 
kompatibilní nabíječku. Nabíječku neupravujte. 
Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie 
se mohou zdeformovat nebo může dojít 
k explozi.

Důležité bezpečnostní 
pokyny
Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat 
základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko 
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, 
včetně následujících:
1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, 

například v blízkosti vany, umývadla, 
kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve 
vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

2. Během bouřky nepoužívejte jiný než 
bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu 
elektrickým proudem od blesku na dálku.

3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu 
v blízkosti úniku.

4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie 
uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do 
ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií 
dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci 
odpadu.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Zajištění nejlepších 
provozních podmínek
Umístění základny/zabránění šumu
Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic 
používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny.
L Abyste dosáhli maximálního pokrytí 

a komunikaci s co nejnižší hladinou šumu, 
umístěte základnu následujícím způsobem:
– na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co 

nejvíce uprostřed prostoru, který chcete 
pokrýt, bez překážek mezi bezdrátovým 
mikrotelefonem a základnou ve vnitřním 
prostředí

– v dostatečné vzdálenosti od elektronických 
přístrojů, například televizorů, rozhlasových 
přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení 
nebo jiných telefonů

– směrem od radiových vysílačů, jako např. 
externích antén stanic mobilních telefonů 
(Nepokládejte základnu na arkýřové okno ani 
v blízkosti okna.)

L Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách 
místního prostředí.

L Pokud není příjem pro umístění základny 
uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo 
pro dosažení lepšího příjmu.

Prostředí
L Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, 

které generují elektrický šum, jako jsou zářivky 
a motory.

L Zařízení by nemělo být vystavováno 
nadměrnému kouři, prachu, mechanickým 
otřesům a nárazům.

L Zařízení by nemělo být vystavováno přímému 
slunečnímu světlu.

L Na produkt neumísùujte těžké předměty.
L Když nebudete toto zařízení používat po 

dlouhou dobu, odpojte jej z napájecí zásuvky.
L Neponechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů 

tepla, například topných těles, sporáků atd. 
Umísùujte je v místnostech s teplotou v rozmezí 
0 °C až 40 °C. Vyhněte se také vlhkým sklepům.

L Maximální vzdálenost pro volání může být 
kratší, když se výrobek používá na následujících 
místech: v blízkosti překážek jako jsou kopce, 
tunely, metro, v blízkosti kovových objektů jako 
jsou drátěné ploty atd.

L Používání produktu v blízkosti elektrických 
zařízení může způsobit rušení. Přesuňte 
elektrická zařízení do větší vzdálenosti.
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Pravidelná péče
L Otřete vnější povrch produktu měkkým, 

vlhkým hadříkem.
L Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné 

prášky.

Bezpečnostní upozornění
Při používání tohoto zařízení přijměte potřebná 
opatření, abyste zabránili narušení bezpečnosti.
L Únik soukromých informací z tohoto zařízení
L Neoprávněné používání tohoto zařízení třetí 

stranou
L Rušení nebo přerušení používání zařízení 

způsobené třetí stranou

Přijměte potřebná opatření, abyste zabránili 
narušení bezpečnosti:
L Abyste zabránili neoprávněnému přístupu, 

uchovávejte software základny aktuální (pokud 
nemáte nejnovější verzi softwaru, může dojít 
k zablokování přístupu nebo úniku informací). 
Viz. uživatelská příručka na webových stránkách 
Panasonic. Viz. strana 3, kde najdete URL 
adresu Panasonic stránek.

L Jste odpovědní za nastavení zabezpečení, jako 
např. hesla pro webové uživatelské rozhraní, 
které slouží k přístupu na zařízení. Tyto 
informaci by neměly být přístupné nikomu mimo 
skupinu uživatelů. Chcete-li zabránit 
neoprávněnému přístupu k zařízení, 
doporučujeme pravidelně heslo měnit.

L Zařízení umístěte na místo, kde pravděpodobně 
nedojde k jeho odcizení.

L Během internetového hovoru se může 
vyskytnout vnější rušení, které bude mít za 
následek nesprávný přenos hovoru a/nebo 
funkčnost zařízení.

Další informace
Upozornění týkající se likvidace, převedení 
nebo vrácení
L Toto zařízení může uchovávat 

soukromé/důvěrné informace. Abyste chránili 
své soukromí/důvěrné informace, doporučujeme 
vám před likvidací, převedením nebo vrácením 
zařízení vymazat z paměti údaje, jako např. 
telefonní seznam, seznam volajících nebo heslo 
pro webové uživatelské rozhraní. Informace 

o obnovení hesla pro webové uživatelské 
rozhraní vám poskytne správce.

Obecné informace
L V případě jakýchkoliv problémů byste měli 

nejdříve kontaktovat poskytovatele služeb.
Prohlášení o shodě:
L Společnost Panasonic System Networks Co., 

Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je 
v souladu s klíčovými požadavky a dalšími 
platnými opatřeními směrnice Radio & 
Telecommunications Terminal Equipment 
(R&TTE – směrnice pro rádiové 
a telekomunikační stanice) 1999/5/EC.
Prohlášení o shodě pro příslušné produkty 
Panasonic popsané v této příručce jsou 
k dispozici ke stažení na stránkách:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci 
odpadu z elektrických a elektronických zařízení 
a použitých baterií z domácností.

Tyto symboly (1, 2, 3) na výrobcích, obalech 
nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že 
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie 
nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné použití 
jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení 
a použité baterie na místech k tomu určených, za 
což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými 
národnímu předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU 
a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete 
šetřit cenné suroviny a předcházet možným 
negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní 
prostředí, které jinak mohou vzniknout při 
nesprávném zacházení s odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci 
starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou 
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo 
prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

1 2 3
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Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta 
v souladu s národní legislativou a místními 
předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem 
v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo 
elektronická zařízení, obratte se na prodejce nebo 
dodavatele s žádostí o další informace. 

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou 
Unii (EU)
Tyto symboly (1, 2, 3) platí jen v zemích 
Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento 
produkt, obratte se na místní úřady nebo prodejce 
a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie
Tento symbol (2) může být použit v kombinaci 
s chemickým symbolem (3). V tomto případě 
splňuje tento symbol legislativní požadavky, které 
jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou 
v baterii.

Tísňové volání
Pokud ve webovém uživatelském rozhraní 
nakonfigurujete telefonní čísla pro případ nouze, 
bude nouzové volání dostupné na všech linkách 
včetně těch nepřidělených. Dostupnost závisí na 
poskytovateli služeb. Další informace vám 
poskytne správce.
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Mikrotelefon

A Indikátor nabití
Indikátor vyzvánění
Indikátor zpráv

B Reproduktor
C {C} (Hovor)
L Volání

D {s} (Hlasitý telefon)
L Volání s hands-free

E Konektor náhlavní soupravy
F Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
G Reproduktor sluchátka mikrotelefonu
H Displej
I {i} (Vypnout)
L Ukončení operace

J {R} (Opakovaná volba čísla/Pauza) 
K Mikrofon
L Kontakty nabíjení

■ Typ ovládání
A Funkční tlačítka
Mikrotelefon je vybaven 2 funkčními 
tlačítky a navigačním tlačítkem. 
Stisknutím funkčního tlačítka nebo 
stisknutím středu navigačního tlačítka 
můžete vybrat funkci, která je na displeji 
zobrazena přímo nad ním.
B Navigační tlačítko
Opakovaným stisknutím navigačního 
tlačítka ({^}, {V}, {<} nebo {>}) můžete:
– procházet (nahoru, dolů, doleva nebo 

doprava) různé seznamy nebo položky
– během hovoru upravovat hlasitost 

mikrotelefonu nebo reproduktoru 
(zvyšovat nebo snižovat)

Dočasně přepne režim zobrazení 
mikrotelefonu
U telefonního seznamu, seznamu volajících 
a seznamu opakované volby můžete vybrat, 
zda bude na jedné obrazovce zobrazena 
jediná položka nebo více položek.
Režim zobrazení mikrotelefonu můžete 
dočasně přepnout stisknutím tlačítka A, 
které se zobrazí při prohlížení seznamů:
– na jedné obrazovce je zobrazeno více 

položek.
– na jedné obrazovce je zobrazena jediná 

položka. Můžete potvrdit podrobné údaje.

B

G
A

H

I

J

K

C

D

F

E

A

B

L
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Základna
KX-TGP500

A Indikátor 4 (stav)
L Indikuje stav zařízení a sítě.

B {x} (tlačítko lokátoru mikrotelefonu)
L Umožňuje vyvolat všechny 

mikrotelefony.

A

B
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KX-TGP550

A Sluchátko základny
B Reproduktor sluchátka
C Reproduktor
D Tlačítka pro volání mikrotelefonu

({j} – {k})
Indikátory stavu mikrotelefonu
L Umožňuje vyvolat jednotlivé 

mikrotelefony. Zároveň zobrazují stav 
jednotlivých mikrotelefonů.

E {x} (tlačítko pro vyvolávání 
mikrotelefonu)
L Umožňuje vyvolat všechny 

mikrotelefony.
F {m} (stav linky)
L Na displeji zobrazí stav jednotlivých 

linek.
G Samolepka s rejstříkem
L Na dodanou samolepku s rejstříkem 

můžete napsat 6 uživatelů 
a samolepku nalepit na základnu.

H {a} (Podržení)
I {R} (Opakovaná volba čísla) (Pauza)

J Displej
K Funkční tlačítka
L Konektor náhlavní soupravy
M Mikrofon
N Klávesnice pro zadávání čísel / znaků
O {s} (Hlasitý telefon)
{W} (Náhlavní souprava)
Indikátor hlasitého telefonu

P {T} (Ztlumení)
Q Indikátor 4 (stav)
L Indikuje stav zařízení a sítě.

R Tlačítko navigátoru ({^}/{V}/{<}/{>})
?: Hlasitost ({^}/{V})

S {0} (hlasová pošta)*1
Indikátor 0 (hlasová pošta)

T {b} (Ukončit)
L Ukončení operace

*1 Váš poskytovatel služeb musí 
podporovat hlasovou poštu. Další 
informace vám poskytne správce.

A B C H I J

K

L

M N OM P QR S T

D
E

F

G
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Tlačítko navigátoru/tlačítko hlasitosti

■ Procházení seznamů nebo položek
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka ({^}, {V}, {<} nebo {>}) můžete procházet (nahoru, 
dolů, doleva nebo doprava) různé seznamy nebo položky.

■ Úprava hlasitosti
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka ({^} nebo {V}) můžete během hovoru upravit 
hlasitost přijímače nebo reproduktoru (zvýšit nebo snížit).

■ Posouvání kurzoru
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka ({^}, {V}, {<} nebo {>}) můžete posouvat kurzor, 
čímž upravíte číslo nebo jméno.

Funkční tlačítka
Základna je vybavena 3 funkčními tlačítky. Stisknutím funkčního tlačítka můžete vybrat funkci, 
která je na displeji zobrazena přímo nad ním.

Indikátor 4 (stav) na základně
Během spouštění si můžete všimnout, že na základně začne blikat indikátor 4. To znamená, 
že základna se spojuje s poskytovatelem služeb. Následující vzory indikátorů vám mohou 
pomoci:
Stav

VýznamBarva Vzor 
indikátorů

Zelený Svítí L Základna je připojena k Internetu. Proces spuštění je 
dokončen a nyní můžete telefonovat nebo přijímat hovory 
přes Internet.

Bliká L Základna stahuje data. Neodpojujte ethernetový kabel ani 
síùový adaptér od základny, dokud indikátor 4 nepřestane 
blikat a nezačne zeleně svítit.

{<} {>}

{^}

{V}
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Červený Svítí L Po zapnutí základny indikátor 4 přibl. 10 sekund červeně 
svítí.

Bliká L Základna registruje mikrotelefon.
Rychle bliká L Základna vyvolává mikrotelefony. (pouze model

KX-TGP500)
Žlutý Svítí L Adresa IP základny může být v rozporu s adresami IP jiných 

zařízení v místní síti. Další informace vám poskytne správce.
Bliká L Základna získává adresu IP nebo konfiguraci. Prosím, 

čekejte.
L Základna se registruje do služeb poskytovatele. Prosím, 
čekejte.

L Pokud indikátor 4 i nadále bliká, zkontrolujte následující:
– Nastavení sítě nemusí být správná. Kontaktujte správce.
– Velké množství potíží s instalací lze vyřešit resetováním 

všech zařízení. Nejprve vypněte modem, směrovač, 
rozbočovač, základnu a počítač. Poté zařízení opět 
postupně zapněte v následujícím pořadí: modem, 
směrovač, rozbočovač, základna, počítač.

– Pokud z počítače nemáte přístup na webové stránky, 
ověřte, zda poskytovatel služeb Internetu nemá ve vaší 
oblasti potíže s připojením.

– Další rady při řešení potíží vám poskytne správce.
Rychle bliká L Odpojte síùový adaptér základny, čímž základnu resetujete 

a poté síùový adaptér znovu připojte. Pokud indikátor 4 
stále rychle bliká, mohlo dojít k potížím s hardwarem 
základny. Obraùte se na poskytovatele služby.

Nesvítí — L Základna je vypnuta.
L Ethernetový kabel není správně připojen. Připojte jej.
L Síùová zařízení (rozbočovač, směrovač, atd.) jsou vypnuta. 

Zkontrolujte kontrolky LED stavu linky zařízení.
L Základna se zapíná.

Stav
VýznamBarva Vzor 

indikátorů
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Volání z mikrotelefonu
1 Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní 

číslo.
L Chcete-li číslici opravit, stiskněte 
^.

2 Stiskněte tlačítko ] nebo {C}.
L Jednotka vybere výchozí linku 

nakonfigurovanou správcem.
L Linku lze také vybrat následujícím 

způsobem manuálně:
f i {V}/{^}: Vyberte 
požadovanou linku. i ]

3 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko 
{i} nebo vložte mikrotelefon do 
nabíječky.

Poznámka:
L Podrobnější informace najdete 

v uživatelské příručce na webových 
stránkách společnosti Panasonic. Viz. 
strana 3, kde najdete URL adresu 
Panasonic stránek.

Použití hlasitého odposlechu
1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko 
{s}.
L Jednotka vybere výchozí linku 

nakonfigurovanou správcem.
L Linku lze také vybrat následujícím 

způsobem manuálně:
f i {V}/{^}: Vyberte 
požadovanou linku. i {s}

L Hovořte střídavě s druhou stranou.
2 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko 
{i}.

Poznámka:
L K dosažení optimálního výkonu používejte 

hlasitý telefon v tichém prostředí.
L Chcete-li znovu aktivovat reproduktor 

sluchátka, stiskněte tlačítko {C}.

Upravení hlasitosti mikrotelefonu 
nebo reproduktoru
Během hovoru stiskněte opakovaně 
navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Volání pomocí seznamu 
opakované volby
Posledních 10 volaných telefonních čísel je 
uloženo v seznamu opakované volby (každé 
s maximálně 32 číslicemi).
1 {R}

2 {V}/{^}: Vyberte požadované telefonní 
číslo.

3 {C}/{s}
L Je-li stisknuto tlačítko {s}, a pokud je 

linka volaného obsazená, zařízení 
bude volbu několikrát automaticky 
opakovat. Zatímco mikrotelefon čeká 
na opakovanou volbu, bliká indikátor 
vyzvánění. Chcete-li operaci zrušit, 
stiskněte tlačítko {i}.

Volání ze základny (pouze 
model KX-TGP550)
1 Zvolte telefonní číslo.
L Chcete-li číslici opravit, stiskněte 
^.

2 Zvedněte sluchátko základny.
L Jednotka vybere výchozí linku 

nakonfigurovanou správcem.
L Linku lze také vybrat následujícím 

způsobem manuálně:
f i {V}/{^}: Vyberte 
požadovanou linku. i Zvedněte 
sluchátko základny.

3 Po skončení hovoru položte sluchátko 
základny do kolébky.

Poznámka:
L Po zvednutí sluchátka základny můžete 

také vytočit telefonní číslo.
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L Podrobnější informace najdete 
v uživatelské příručce na webových 
stránkách společnosti Panasonic. Viz. 
strana 3, kde najdete URL adresu 
Panasonic stránek.

Použití hlasitého odposlechu
1 Zvolte telefonní číslo a stiskněte tlačítko 
{s}.
L Jednotka vybere výchozí linku 

nakonfigurovanou správcem.
L Linku lze také vybrat následujícím 

způsobem manuálně:
f i {V}/{^}: Vyberte 
požadovanou linku. i Stiskněte 
tlačítko ] nebo {s}.

2 Když volaný přijme hovor, začněte 
hovořit do mikrofonu základny.
L Hovořte střídavě s druhou stranou.

3 Pro ukončení hovoru, stiskněte tlačítko 
{s}.

Poznámka:
L K dosažení optimálního výkonu používejte 

hlasitý telefon v tichém prostředí.
L Chcete-li přepnout na přijímač, zvedněte 

sluchátko základny.

Upravení hlasitosti sluchátka 
základny nebo reproduktoru
Během hovoru stiskněte opakovaně {^} 
nebo {V}.

Volání pomocí seznamu 
opakované volby
Posledních 10 volaných telefonních čísel je 
uloženo v seznamu opakované volby 
v každé jednotce (každé s maximálně 32 
číslicemi).
1 {R}

2 {V}/{^}: Vyberte požadované telefonní 
číslo.

3 Zvedněte sluchátko základny nebo 
stiskněte tlačítko {s}.
L Je-li stisknuto tlačítko {s}, a pokud je 

linka volaného obsazená, zařízení 

bude volbu několikrát automaticky 
opakovat. Zatímco základna čeká na 
opakovanou volbu, na základně bliká 
indikátor hlasitého telefonu. Chcete-li 
operaci zrušit, stiskněte tlačítko {b}.

Příjem hovoru 
z mikrotelefonu
V průběhu přijímání hovoru rychle bliká na 
mikrotelefonu indikátor vyzvánění.
1 Jakmile jednotka zazvoní, zvedněte 

mikrotelefon a stiskněte tlačítko ], 
{C} nebo {s}.
L Hovor můžete přijmout také 

stisknutím libovolné klávesy: {0} až 
{9}, {*} nebo {#}. (Příjem hovoru 
libovolným tlačítkem)

2 Po skončení hovoru stiskněte tlačítko 
{i} nebo vložte mikrotelefon do 
nabíječky.

Úprava hlasitosti vyzvánění 
mikrotelefonu
■ Když mikrotelefon při příchozím 

hovoru vyzvání:
Opakovaným stisknutím tlačítkového 
ovladače nahoru nebo dolů vyberte 
požadovanou hlasitost.

■ Předprogramování hlasitosti:
1 1 (střed navigačního tlačítka) i 
{#}{1}{6}{0}

2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou 
hlasitost.

3 M i {i}
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Příjem hovoru ze 
základny (pouze model 
KX-TGP550)
1 Jakmile jednotka zazvoní, zvedněte 

sluchátko základny nebo stiskněte 
tlačítko ] nebo {s}.

2 Po skončení hovoru položte sluchátko 
základny do kolébky. Pokud používáte 
hlasitý telefon, stiskněte tlačítko {s}.

Úprava hlasitosti vyzvánění 
základny
■ Když základna při příchozím hovoru 

vyzvání:
Požadovanou hlasitost vyberete 
opakovaným stisknutím tlačítka {^} nebo 
{V}.

■ Předprogramování hlasitosti:
1 K (prostřední funkční tlačítko) i 
{#}{1}{6}{0}

2 {V}/{^}: Vyberte požadovanou 
hlasitost.

3 M i {b}

Podržení
Tato funkce umožňuje podržet příchozí 
hovor.

1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko H.
2 Chcete-li podržený hovor uvolnit, 

stiskněte tlačítko H nebo {C}.

1 Při příjmu volání stiskněte tlačítko {a}.
L Pokud používáte sluchátko základny, 

můžete jej položit do kolébky.

2 Chcete-li podržený hovor uvolnit, 
zvedněte sluchátko základny nebo 
stiskněte tlačítko {a} nebo {s}.

Přesměrování hovorů
Příchozí hovory lze přesměrovat:
– na jinou jednotku
– třetí straně

Použití mikrotelefonu

Přesměrování hovorů na jinou jednotku
1 Během příchozího hovoru stiskněte 

tlačítko 1.
2 {V}/{^}: “Interkom” i M
3 {V}/{^}: Vyberte požadovanou 

jednotku. i ]
4 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud volaná strana neodpovídá, 

vraùte se k příchozímu volání 
stisknutím tlačítka {C}.

5 {i}

Přesměrování hovorů třetí straně
1 Během příchozího hovoru stiskněte 

tlačítko 1.
2 {V}/{^}: “Přepojení” i M
3 Zvolte telefonní číslo.
L Chcete-li opravit číslo, stisknutím 

tlačítka W číslo vymažte a znovu 
zadejte.

4 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud volaná strana neodpovídá, 

vraùte se k příchozímu volání tak, že 
2krát stisknete tlačítko W.

5 i

Použití základny

Přesměrování hovorů na jinou jednotku
1 Během příchozího hovoru stiskněte 

tlačítko {j} – {k} nebo {x}. 

Y Mikrotelefon

: Základna

Dostupné u modelu: KX-TGP550 Dostupné u modelu: KX-TGP550
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2 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud vyvolávaný neodpoví, 

stiskněte stejné tlačítko, jako v kroku 
1, čímž se přepnete zpět na příchozí 
hovor.

3 Položte sluchátko základny do kolébky.

Přesměrování hovorů třetí straně
1 Během příchozího hovoru stiskněte 

tlačítko K.
2 {V}/{^}: “Přepojení” i M
3 Zvolte telefonní číslo.
L Chcete-li opravit číslo, stisknutím 

tlačítka W číslo vymažte a znovu 
zadejte.

4 Počkejte na odpověď volaného.
L Pokud volaná strana neodpovídá, 

vraùte se k příchozímu volání tak, že 
2krát stisknete tlačítko W.

5 i
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Uvedení základny do provozu
Připojení základny
Důležité:
L Používejte pouze dodávaný síùový adaptér Panasonic PQLV219CE.
L Ethernetový kabel připojený ke sběrnici PoE nepřipojujte k portu počítače na zařízení. 

V opačném případě může dojít k vážnému poškození zařízení.

KX-TGP500

(220-240 V AC, 

50/60 Hz) 

Sít’ový adaptér

K rozbočovači/ 
směrovačiEthernetový kabel

Háček

B

C

Konektor pevně 
zatlačte.

Cvak“

A

Správně

Špatně

Základna

Základna

”
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KX-TGP550

K rozbočovači/směrovači

K počítači

Sít’ový adaptér

Ethernetový kabel

Ethernetový kabel

D

PC LAN

B

CCCCC
A

A

Háček

E Konektor pevně  

zatlačte.

(220-240 V AC, 50/60 Hz) 

Správně
Základna

Špatně
Základna

Cvak“
”

Cvak“
”

Cvak“
”
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Uvedení mikrotelefonu do 
provozu
Připojení nabíječky
L Používejte pouze dodávaný síùový 

adaptér Panasonic PQLV219CE.

Instalace baterie
L POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH 

o velikosti AAA (R03).
L NEPOUŽÍVEJTE 

alkalické/manganové/Ni-Cd baterie.
L Dodržujte správnou polaritu (S, T).

Nabíjení baterií
Nabíjejte přibližně po dobu 6 hodin.
L Jakmile jsou baterie plně nabity, indikátor 

nabíjení se vypne.

Základní informace
Poznámky k připojení
L Síùový adaptér musí být vždy zapojen. (Při 

používání je adaptér obvykle teplý.)
L Síùový adaptér musí být připojen do 

zásuvky na stěně nebo v podlaze. 
Nezapojujte síùový adaptér do stropní 
zásuvky, protože by hmotnost adaptéru 
mohla způsobit odpojení.

L Zařízení nebude pracovat při výpadku 
napájení.

Poznámky k vložení baterie
L Použijte dodané nabíjecí baterie. Pro 

výměnu baterií doporučujeme používat 
nabíjecí baterie Panasonic uvedené 
v uživatelské příručce na webových 
stránkách Panasonic. Viz. strana 3, kde 
najdete URL adresu Panasonic stránek.

L Otřete kontakty baterií (S, T) suchým 
hadříkem.

L Nedotýkejte se kontaktů baterií (S, T) 
nebo kontaktů zařízení.

Poznámky k nabíjení baterie
L Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý.

(220-240 V AC,  
50/60 Hz)

Háčky

POUZE dobíjecí baterie Ni-MH

Ověřte, že je  
zobrazeno
“Nabíjení”.

Indikátor nabíjení
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L Kontakty nabíjení mikrotelefonu 
a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně 
měkkým suchým hadříkem. Čištění 
provádějte častěji, pokud je zařízení 
vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké 
vlhkosti.

Úroveň nabití baterie

Výkon baterie Panasonic Ni-MH 
(dodávané baterie)

Poznámka:
L Pokud baterie při prvním nabíjení 

nedosáhnou plné kapacity, nejedná se 
o vadu. Baterie dosáhnou maximálního 
výkonu po několika úplných cyklech 
nabití/vybití (použití).

L Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci 
používání (hovorů) a nepoužívání 
(pohotovostní režim) mikrotelefonu.

L Když je nabíjení mikrotelefonu 
dokončeno, lze jej ponechat v nabíječce. 
Baterie se nepoškodí.

L Po výměně baterií se nemusí zobrazit 
správná úroveň nabití. V takovém případě 
vložte mikrotelefon do nabíječky a nechte 
jej alespoň 6 hodin nabíjet.

Nastavení sítě
Důležité:
L Tato nastavení doporučujeme 

nakonfigurovat se správcem. Nastavení 
sítě můžete konfigurovat také ve 
webovém uživatelském rozhraní. Další 
informace vám poskytne správce.

L Jestli váš poskytovatel služeb 
neumožňuje tato nastavení, nemůžete je 
změnit, i když jednotka ukazuje nabídku 
nastavení. Další informace vám poskytne 
poskytovatel služeb.

Automatické nastavení (výchozí)
Zapnutí režimu připojení DHCP

1 1 (střed navigačního tlačítka) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Zap.” i M
3 {V}/{^}: “Automatický” i M i 
{i}

1 K (prostřední funkční tlačítko) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Zap.” i M
3 {V}/{^}: “Automatický” i M i 
{b}

Statické nastavení

Vypnutí režimu připojení DHCP
1 1 (střed navigačního tlačítka) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Vyp.” i M i {i}

Nastavení statické adresy IP a dalších 
nastavení
1 1 (střed navigačního tlačítka) i 
{#}{5}{0}{1}

Ikona Úroveň nabití baterie
& Vysoká
( Střední
) Nízká
0)4 Nutné nabít.
0 Vybitá

Operace Doba provozu
Při nepřetržitém 
používání

Maximálně
5 hodin

Při nečinnosti 
(pohotovostní 
režim)

max. 240 hodin 
(10 dní)

Y Mikrotelefon

: Základna

Dostupné u modelu: KX-TGP550

Y Mikrotelefon
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2 Nastavte adresu IP, masku podsítě, 
výchozí bránu, DNS1 a DNS2.
L Mezi položkami se pohybujte 

stisknutím navigačního tlačítka 
směrem dolů {V} nebo nahoru {^}.

L Kurzor posunete stisknutím 
navigačního tlačítka vpravo {>} nebo 
vlevo {<}.
Chcete-li opravit číslice, stiskněte 
^.

3 M i {i}

Vypnutí režimu připojení DHCP
1 K (prostřední funkční tlačítko) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Vyp.” i M i {b}

Nastavení statické adresy IP a dalších 
nastavení
1 K (prostřední funkční tlačítko) i 
{#}{5}{0}{1}

2 Nastavte adresu IP, masku podsítě, 
výchozí bránu, DNS1 a DNS2.
L Mezi položkami se pohybujte 

stisknutím tlačítka {V} nebo {^}.
L Kurzor posunete stisknutím tlačítka 
{>} nebo {<}.
Chcete-li opravit číslice, stiskněte 
^.

3 M i {b}

: Základna

Dostupné u modelu: KX-TGP550
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Software Open Source
Části tohoto produktu využívají software Open Source. K tomuto softwaru se vztahují 
příslušné podmínky. Společnost Panasonic nemůže přijímat žádné dotazy týkající se obsahu 
následujících autorských práv a licenčních informací.

<<NetBSD kernel>>
This product uses a part of NetBSD kernel.
The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style
license below.

   Copyright (c)
      The Regents of the University of California. All rights reserved.

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions
   are met:
   1. Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
      documentation and/or other materials provided with the distribution.
   3. All advertising materials mentioning features or use of this software
      must display the following acknowledgement:
      This product includes software developed by the University of
      California, Berkeley and its contributors.
   4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
      may be used to endorse or promote products derived from this software
      without specific prior written permission.

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" 
AND
   ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
   ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE
   FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
   DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
   OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
   HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
   LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY
   OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
   SUCH DAMAGE.

However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.

Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
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Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved
Copyright (c) 1988 Stephen Deering.
Copyright (c) 1988 University of Utah.
Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 Adam Glass
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross
Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg
Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
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Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.net) All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.
Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.
Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com> All rights reserved.

Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the
above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about 
the details.
The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories
(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in 
the
following directories.
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/

<<OpenSSL>>
The product includes software developed by the OpenSSL Project and it is used under the 
following license.

  LICENSE ISSUES
  ==============

  The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
  the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
  See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
  Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
  please contact openssl-core@openssl.org.

  OpenSSL License
  ---------------

/* ====================================================================
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 * Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
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 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 * 
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 * 
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 * 
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *    "This product includes cryptographic software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 * 
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
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 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
 */

<<MD5>>
This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the RFC1321 
(MD5 Message-Digest Algorithm).
-----------------------------------------------------------------
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
-----------------------------------------------------------------

<<MT19937>>
   The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed
   is contained, and this product shall be used subject to the following 
   license conditions. 

   Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
   All rights reserved.                          

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions
   are met:

     1. Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.

     2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        documentation and/or other materials provided with the distribution.

     3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote 
        products derived from this software without specific prior written 
        permission.

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS
   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
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   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR
   CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
   EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
   PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
   PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF
   LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
   NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
   SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

<<thttpd>>
The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product shall be used 
subject to the following license conditions. 

Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
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Prohlášení o shodě

Cíl výše uvedeného prohlášení <A> je v souladu s požadavky následujících legislativních 
ustanovení EU <B> a harmonizovanými normami <C>.
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Pro budoucí použití
Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích – je důležitý při záručních 
opravách.

Autorské právo:
Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic System Networks Co., Ltd. 
a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, aù celku nebo části, 
jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic System Networks Co., Ltd. zakázány.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

Výrobní číslo Datum nákupu
(je uvedeno na zadní/spodní straně 
základny)
Jméno a adresa prodejce

Sem připevněte váš nákupní doklad.

Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
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