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Про цей посібник
У цьому посібнику пояснюється користування основними функціями пристрою моделі 
KX-TGP500. Для отримання додаткової інформації щодо операцій та настроювання 
телефону див. посібник користувача на веб-сайті Panasonic за адресою:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Для отримання додаткової інформації зверніться до адміністратора.

Інформація про аксесуари
Примітка:
L Див. на стор. 13 інформацію із встановлення пристрою.

Прилади комплекту поставки

*1 Підставка бази постачається прикріпленою до бази.
*2 Кришка слухавки постачається прикріпленою до слухавки.

Мова дисплея
За умовчанням встановлено “Русский”.
1 1 (центр джойстика) i {#}{1}{1}{0}
2 {V}/{^}: “Українська” i M i {i}

Номер Аксесуар/Номер частини Кількість
1 Адаптер змінного струму/PQLV219CE 2
2 Ethernet-кабель 1
3 Підставка бази*1 1
4 Акумуляторні батареї 2
5 Кришка слухавки*2 1
6 Затискач на пояс 1
7 Зарядний пристрій 1

1 2 3 4 5

6 7
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Для довідок в майбутньому
Щоб отримати гарантійне обслуговування (за наявності Гарантійної картки), 
рекомендуємо записати таку інформацію.
Серійний номер Дата купівлі
(знаходиться на задній частині бази)
Назва та адреса дилера

Прикріпіть чек на придбання у цьому місці.
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Для Вашої безпеки
Щоб уникнути загрози тілесних ушкоджень та 
втрати життя або майна, уважно прочитайте цей 
розділ перед використанням виробу з метою 
забезпечення його правильного й безпечного 
використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Підключення живлення
L Використовуйте лише джерело живлення, 

зазначене на виробі.
L Не перевантажуйте розетки і подовжувачі. Це 

може призвести до виникнення пожежі або 
ураження електричним струмом.

L Вставляйте адаптер змінного струму/вилку 
дроту електроживлення в розетку 
електромережі до кінця. Невиконання цих 
вимог може призвести до ураження 
електричним струмом та/або перегрівання і 
пожежі.

L Регулярно видаляйте пил і т. д. з адаптера 
змінного струму/вилки дроту 
електроживлення, витягнувши їх з розетки 
електромережі та протерши сухою тканиною. 
Накопичений пил може призвести до 
пошкодження ізоляції від вологи тощо та до 
пожежі.

L Витягніть дріт виробу з розетки 
електромережі, якщо з нього піде дим або він 
стане джерелом незвичайного запаху чи 
шуму. Ці умови можуть призвести до 
виникнення пожежі або ураження 
електричним струмом. Переконайтеся, що 
дим вже не йде та зверніться до дилера 
телефонної системи.

L Витягніть дріт виробу з розетки 
електромережі та ні в якому випадку не 
торкайтеся внутрішньої частини виробу, якщо 
його корпус розбився.

L В жодному разі не торкайтеся вилки дроту 
електроживлення вологими руками. Існує 
небезпека ураження електричним струмом.

Налаштування
L Щоб запобігти ризику пожежі або ураження 

електричним струмом, бережіть виріб від 
дощу та будь-яких типів вологи.

L Не кладіть та не використовуйте цей виріб 
поблизу автоматично керованих пристроїв, 
таких як автоматичні двері та автоматична 
пожежна сигналізація. Радіохвилі, які 
випромінює цей виріб, можуть спричинити 

несправну роботу таких пристроїв, що може 
призвести до нещасних випадків.

L Не тягніть із силою кабель адаптера змінного 
струму або Ethernet-кабель, не згинайте його 
та не ставте на нього важкі предмети.

Правила безпеки
L Витягніть дріт виробу з розетки 

електромережі перед чищенням. Не 
використовуйте рідкі або аерозольні миючі 
засоби.

L Не розбирайте виріб.
L Уникайте розливання рідин (миючих засобів, 

очисників тощо) на роз’єм Ethernet-кабелю та 
оберігайте його від вологи. Це може 
спричинити пожежу. Якщо роз’єм Ethernet-
кабелю намокне, негайно витягніть його з 
розетки локальної мережі (LAN — Local Area 
Network) та не використовуйте.

Медичні пристрої
L Дізнайтеся у виробника особистих медичних 

пристроїв, наприклад, кардіостимуляторів 
або слухових апаратів, чи ці пристрої 
достатньо захищені від зовнішньої енергії РЧ 
(радіочастоти).

L Не використовуйте продукт у медичних 
закладах, якщо правила в цих закладах 
забороняють його використання. У лікарнях і 
медичних закладах може використовуватися 
чутливе до зовнішньої енергії РЧ обладнання.

УВАГА

Встановлення та розташування
L Ніколи не проводьте дроти локальної мережі 

(LAN — Local Area Network) під час грози.
L Ніколи не встановлюйте гнізда Ethernet-

кабелю у вологих місцях, крім випадків, коли 
гніздо спеціально призначене для вологих 
місць.

L Ніколи не торкайтеся неізольованих дротів 
або клем локальної мережі (LAN — Local Area 
Network), якщо дроти локальної мережі (LAN 
— Local Area Network) не відключені від 
мережевого інтерфейсу.

L Будьте обачними під час встановлення або 
зміни локальної мережі (LAN — Local Area 
Network).

L Адаптер змінного струму використовується як 
основний пристрій від’єднання. 
Переконайтеся, що розетка змінного струму 
розміщена/встановлена поблизу пристрою і 
доступу до неї нічого не заважає.

L Цей виріб не може робити виклики, якщо 
сталося переривання електропостачання.
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Батарея
L Рекомендується використовувати батареї з 

комплекту постачання або додаткові/змінні 
батареї, описані в розділі з інформацією про 
батареї в посібнику користувача бази на веб-
сайті Panasonic. URL-адресу веб-сайту 
Panasonic див. на стор. 3. 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель- 
металогідридні (Ni-MH) акумуляторні 
батареї розміру AAA (R03).

L Не змішуйте старі та нові батареї.
L Не відкривайте та не деформуйте батареї. Це 

може призвести до витікання електроліту з 
них, який має корозійні властивості і може 
призвести до опіків або пошкоджень очей або 
шкіри. Електроліт є отруйним, і може завдати 
Вам шкоди, якщо потрапить у шлунок.

L Будьте обережні при поводженні з батареями. 
Не допускайте контакту між батареями та 
матеріалами, що проводять електричний 
струм, наприклад, каблучками, браслетами 
та ключами, оскільки такий контакт може 
викликати коротке замикання, яке може 
призвести до перегрівання провідникового 
матеріалу і/або батарей та отримання опіків.

L Батареї з комплекту поставки чи призначені 
для використання із цим виробом слід 
заряджати лише відповідно до вказівок та 
обмежень, визначених у цій інструкції.

L Для заряджання батарей використовуйте 
тільки сумісний зарядний пристрій. Не 
модифікуйте зарядний пристрій. 
Невиконання цих інструкцій може призвести 
до здуття або вибуху батарей.

Важливі правила безпеки
Використовуючи цей виріб, завжди 
дотримуйтесь правил безпеки, щоб зменшити 
ризик пожежі, ураження електричним струмом та 
тілесних ушкоджень. Зокрема таких правил:
1. Не використовуйте цей виріб поблизу води, 

наприклад, біля ванни, умивальника, 
кухонної мийки або миски для прання 
білизни, у вологому підвальному приміщенні 
або біля плавального басейну.

2. Уникайте використання телефону (крім 
бездротових телефонів) під час грози. Існує 
певний ризик ураження електричним 
струмом у результаті влучання блискавки.

3. Не використовуйте телефон для 
повідомлення про витік газу неподалік місця 
витоку.

4. Використовуйте лише дріт електроживлення 
та батареї, зазначені у цій інструкції. Не 

викидайте батареї у вогонь, вони можуть 
вибухнути. Довідайтесь про наявність 
можливих спеціальних інструкцій стосовно 
утилізації відходів, передбачених місцевими 
нормативними актами.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Щоб якість зв’язку була 
якнайкращою
Розташування бази/уникнення шуму
База та інші сумісні пристрої Panasonic для 
зв’язку між собою використовують радіохвилі.
L Щоб зона покриття апарата була 

максимальною та щоб зв’язку не заважали 
шуми, розташуйте базу:
– у зручному місці, на підвищенні у 

центральній частині приміщення, так, щоб 
між переносною слухавкою та базою не 
було перешкод.

– подалі від таких електронних пристроїв, як 
телевізори, радіоприймачі, персональні 
комп’ютери, засоби бездротового зв’язку 
або інші телефони.

– подалі від радіопередавачів, наприклад, 
зовнішніх антен стільникових станцій 
мобільних телефонів. (Не ставте базу на 
вікно з виступом (еркер) чи біля вікна.)

L Зона покриття та якість зв’язку залежать від 
місцевих навколишніх умов.

L Якщо прийом у місці розташування бази 
незадовільний, для покращення прийому 
перемістіть базу в інше місце.

Оточуюче середовище
L Не розміщуйте виріб поблизу пристроїв, що є 

джерелами електричних шумів, таких як 
флуоресцентні лампи та мотори.

L Бережіть виріб від впливу сильного 
задимлення, пилу, високої температури та 
вібрації.

L Не розміщуйте виріб у місцях, де він 
зазнаватиме впливу прямого сонячного 
проміння.

L Не ставте на виріб важкі предмети.
L Якщо виріб не використовується протягом 

довгого часу, витягніть дріт виробу з розетки 
електромережі.

L Цей виріб потрібно тримати подалі від джерел 
тепла, наприклад, радіаторів, кухонних плит 
тощо. Його не можна встановлювати в 
кімнатах, де температура нижча за 0 °C або 
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вища за 40 °C. Також уникайте розміщення 
виробу у вологих підвальних приміщеннях.

L Максимальна відстань зв’язку може бути 
коротшою, коли виріб використовується в 
наступних місцях: поблизу перешкод на 
зразок пагорбів або тунелів, під землею, 
поблизу металевих предметів на зразок 
огорож із дроту та ін.

L Експлуатація виробу поблизу 
електроприладів може спричиняти 
перешкоди. Перемістіть виріб подалі від 
електроприладів.

Повсякденний догляд
L Протирайте зовнішню поверхню виробу 

м’якою зволоженою тканиною.
L Не використовуйте бензин, розчинники або 

будь-який абразивний порошок.

Попередження щодо 
безпеки
Під час використання цього виробу вживайте 
відповідні заходи з уникнення наведених нижче 
порушень безпеки.
L Витік особистої інформації через цей виріб
L Несанкціоноване використання цього виробу 

третьою стороною
L Втручання в роботу або призупинення 

використання цього виробу третьою 
стороною

Вживайте такі заходи з уникнення порушень 
безпеки:
L Для запобігання несанкціонованого доступу 

підтримуйте програмне забезпечення бази 
оновленим (якщо у вас не остання версія 
програмного забезпечення, це може 
призвести до блокування доступу або до 
витоку інформації). Див. посібник 
користувача на веб-сайті Panasonic. URL-
адресу веб-сайту Panasonic див. на стор. 3.

L Ви відповідаєте за налаштування параметрів 
захисту для доступу до цього виробу 
(наприклад, пароля від веб-інтерфейсу 
користувача). Таку інформацію не слід 
розголошувати третім особам за межами 
групи користувачів. Для запобігання 
несанкціонованого доступу до цього виробу 
рекомендується регулярно змінювати 
пароль.

L Встановлюйте цей виріб у місцях, де його 
навряд чи зможуть викрасти.

L Під час інтернет-виклику може відбутися 
зовнішнє втручання, що призведе до 
неналежної передачі виклику та/або 
неналежної роботи пристрою.

Інша інформація
Примітка щодо утилізації, передачі та 
повернення виробу
L У цьому виробі може зберігатися Ваша 

особиста чи конфіденційна інформація. Щоб 
захистити конфіденційність, рекомендується 
до утилізації, передачі чи повернення виробу 
стерти з пам’яті всю таку інформацію, як 
записи телефонної книги, записи у списку 
абонентів, котрі телефонували, чи пароль від 
веб-інтерфейсу користувача. Зверніться до 
адміністратора, щоб дізнатися, як скинути 
пароль від веб-інтерфейсу користувача.

Інформація щодо утилізації в інших країнах 
за межами Європейського Союзу

Ці символи дійсні лише в межах Європейського 
Союзу. Якщо від цих виробів потрібно позбутися, 
зверніться до місцевих органів влади або 
дилера і запитайте про правильний метод 
утилізації.

Виклики служб екстреної 
допомоги
Для викликів служб екстреної допомоги доступні 
усі лінії (включно з неназначеними), якщо 
телефонні номери настроєно в веб-інтерфейсі 
користувача. Доступність залежить від 
телефонної системи. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до адміністратора.
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Слухавка

A Індикатор заряджання
Індикатор дзвоника
Індикатор повідомлення

B Дзвоник
C {C} (Розмова)
L Щоб робити виклики

D {s} (Гучний зв’язок)
L Щоб говорити в режимі “вільні руки”

E Роз’ єм для гарнітури
F Клавіатура набору
G Динамік
H Дисплей
I {i} (Вимкнути)
L Щоб припинити операцію

J {R} (Передзвонити/Пауза) 
K Мікрофон
L Зарядні контакти

■ Тип керування
A Програмні клавіші
На слухавці є 2 програмні клавіші та 
джойстик. Натиснувши на програмну 
клавішу або натиснувши на середину 
джойстика, можна вибрати функцію, яка 
зображена прямо над клавішею, на 
дисплеї.
B Джойстик
Багаторазово натискаючи джойстик 
({^}, {V}, {3} або {4}), можна:
– переміщуватися (вгору, донизу, 
ліворуч або праворуч) по різних 
списках чи об’єктах

– регулювати гучність слухавки чи 
гучномовця (натискайте вгору чи 
донизу) під час розмови

Тимчасове перемикання 
режиму відображення
Для списків телефонної книги, абонентів і 
повторного набору можна вибрати, скільки 
елементів одночасно відображатиметься 
на дисплеї — один чи кілька.
Можна тимчасово перемикати режим 
відображення слухавки в такому порядку, 
натискаючи клавішу A під час перегляду 
списків:
– на екрані водночас відображається 
кілька елементів.

– на екрані водночас відображається 
один елемент. Докладні відомості 
можна підтвердити.

B

G
A

H

I

J

K

C

D

F

E

A

B

L
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База

A Індикатор 4 (стан)
L Інформує про стан пристрою та 
мережі.

B {x} (Кнопка пошуку слухавки)
L Дозволяє виконувати пошук усіх 
слухавок.

Індикатор 4 (стан) на базі
Під час запуску телефону можна помітити, що індикатор 4 на базі блимає. Це вказує, 
що база з’єднується з телефонною системою. Нижче наведені можливі режими індикації.

A

B

Стан
ЗначенняКольоровий 

дисплей
Візуальна 
індикація

Зелений Горить L Базу підключено до Інтернету. Процес запуску 
завершено, тобто можна здійснювати й отримувати 
виклики по Інтернету.

Блимає L База завантажує дані. Не від’єднуйте кабель мережі 
Ethernet або адаптер змінного струму від бази, доки 
індикатор 4 не припинить блимати та засвітиться 
зеленим світлом.
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Червоний Горить L Після вмикання бази індикатор 4 світитиметься 
червоним світлом приблизно 10 секунд.

Блимає L База реєструє слухавку.
Швидке 
блимання

L База здійснює пошук слухавок.

Жовтий Горить L Можливо, IP-адреса бази конфліктує з IP-адресами 
інших пристроїв у локальній мережі. Для отримання 
додаткової інформації зверніться до адміністратора.

Блимає L База отримує IP-адресу або настройки. Зачекайте.
L База реєструється в телефонній системі. Зачекайте.
L Якщо індикатор 4 продовжує блимати, перевірте 
таке:
– Можливо, настройки мережі хибні. Зверніться до 
адміністратора.

– Багато проблем під час встановлення можна 
вирішити, скинувши настройки всього обладнання. 
Спочатку вимкніть модем, маршрутизатор, 
концентратор, базу та комп’ютер. Потім знов 
увімкніть пристрої по одному в такому порядку: 
модем, маршрутизатор, концентратор, база, 
комп’ютер.

– Якщо не вдається отримати доступ до веб-сторінок 
в Інтернеті за допомогою комп’ютера, перевірте, чи 
виникають проблеми під час підключення 
телефонної системи у Вашому регіоні.

– Для отримання додаткової довідки з усунення 
несправностей зверніться до адміністратора.

Швидке 
блимання

L Витягніть адаптер змінного струму бази з розетки 
електромережі, щоб перезапустити базу, а потім 
знову під’єднайте адаптер змінного струму. Якщо 
індикатор 4 все ще швидко блимає, можлива 
проблема з обладнанням бази. Зверніться до 
продавця телефонної системи.

Вимкнуто — L Відсутнє живлення бази.
L Кабель мережі Ethernet під’єднано неправильно. 
Приєднайте його.

L Вимкнено мережеві пристрої (концентратор, 
маршрутизатор тощо). Перевірте стан каналу 
з’єднання пристроїв за світлодіодними індикаторами.

L База з’єднується із системою.

Стан
ЗначенняКольоровий 

дисплей
Візуальна 
індикація
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Як зателефонувати
1 Підніміть слухавку і наберіть номер 

телефону.
L Щоб виправити неправильно 
введену цифру, натисніть ^.

2 Натисніть r або {C}.
L Пристрій вибирає лінію за 
замовчанням, настроєну 
адміністратором.

L Можна також вибрати лінію вручну 
таким чином:
f i {V}/{^}: виберіть потрібну 
лінію. i r

3 Закінчивши розмову, натисніть {i} 
або встановіть слухавку на зарядний 
пристрій.

Примітка:
L Детальніше див. у посібнику 
користувача на веб-сайті Panasonic. 
URL-адресу веб-сайту Panasonic див. 
на стор. 3.

Гучний зв’язок
1 Наберіть телефонний номер і 

натисніть {s}.
L Пристрій вибирає лінію за 
замовчанням, настроєну 
адміністратором.

L Можна також вибрати лінію вручну 
таким чином:
f i {V}/{^}: виберіть потрібну 
лінію. i {s}

L Говоріть з іншим абонентом по 
черзі.

2 Закінчивши розмову, натисніть {i}.
Примітка:
L Щоб якість зв’язку була якнайкращою, 
користуйтеся гучним зв’язком у тихому 
оточенні.

L Щоб переключитися назад до слухавки, 
натисніть {C}.

Регулювання гучності слухавки 
та гучномовця
Натискайте джойстик вгору або вниз під 
час розмови.

Як телефонувати за допомогою 
списку передзвонювання
У списку передзвонювання зберігаються 
останні 10 набраних номерів телефонів 
(кожен довжиною щонайбільше 32 
цифри).
1 {R}

2 {V}/{^}: Виберіть потрібний 
телефонний номер.

3 {C}/{s}
L Якщо натиснуто {s}, а лінія 
абонента зайнята, пристрій 
автоматично набиратиме номер 
кілька разів. Поки слухавка очікує 
повторного набору, індикатор 
дзвоника блимає. Щоб скасувати, 
натисніть {i}.

Відповідь на виклики
Під час отримання виклику швидко блимає 
індикатор дзвоника.
1 Підніміть слухавку і натисніть r, 
{C} або {s}, коли пристрій 
задзвонить.
L Також Ви можете відповісти на 
виклик, натиснувши будь-яку 
клавішу набору від {0} до {9}, {*} 
або {#}. (Функція відповіді будь-
якою клавішею)

2 Закінчивши розмову, натисніть {i} 
або встановіть слухавку на зарядний 
пристрій.
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Налаштування гучності 
дзвоника слухавки
■ Під час дзвінка слухавки на вхідний 

виклик:
Натисніть джойстик вгору або донизу 
кілька разів, щоб вибрати потрібний 
рівень гучності.

■ Попереднє програмування гучності:
1 1 (центр джойстика) i 
{#}{1}{6}{0}

2 {V}/{^}: Виберіть потрібну гучність.
3 M i {i}

Режим утримання
Ця функція дозволяє поставити зовнішній 
виклик на утримання.
1 Натисніть H під час зовнішнього 

дзвінка.
2 Щоб зняти виклик з утримання, 

натисніть H або {C}.

Переведення викликів
Зовнішні виклики можна переводити:
– на іншу слухавку;
– зовнішньому абоненту.

Переведення викликів на іншу 
слухавку
1 Під час зовнішнього дзвінка натисніть 
1.

2 {V}/{^}: “Внутр. зв’язок” i M
3 {V}/{^}: виберіть потрібну слухавку. 
i r

4 Дочекайтеся, доки сторона, пошук 
якої виконується, відповість.
L Якщо сторона, пошук якої 
виконується, не відповідає, 
натисніть {C}, щоб повернути 
зовнішній виклик.

5 {i}

Переведення викликів 
зовнішньому абоненту
1 Під час зовнішнього дзвінка натисніть 
1.

2 {V}/{^}: “Трансфер” i M
3 Наберіть телефонний номер.
L Для виправлення номера натисніть 
W, щоб стерти його, а потім знову 
введіть номер.

4 Дочекайтеся, доки сторона, пошук 
якої виконується, відповість.
L Якщо сторона, пошук якої 
виконується, не відповідає, 
натисніть W 2 рази, щоб 
повернути зовнішній виклик.

5 i
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Встановлення бази
Підключення бази
Важливо:
L Використовуйте лише адаптер змінного струму Panasonic PQLV219CE з комплекту 
постачання.

(220-240 В (V) змін. 

струму, 50/60 Гц (Hz))

 

Адаптер змінного струму

До концентратора/

маршрутизатораEthernet-кабель

Гачок

B

C

Надійно вставте 
штекер.

“Клацніть”

A

Правильно

Неправильно

База

База
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Встановлення слухавки
Підключення зарядного 
пристрою
L Використовуйте лише адаптер змінного 
струму Panasonic PQLV219CE з 
комплекту постачання.

Встановлення батарей
L ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ нікель-
металогідридні (Ni-MH) батареї розміру 
AAA (R03).

L НЕ використовуйте 
лугові/марганцеві/нікель-кадмієві (Ni-
Cd) акумуляторні батареї.

L Переконайтеся у правильній полярності 
(S, T).

(220-240 В (V) змін. 

струму, 50/60 Гц (Hz))

Гачки

ЛИШЕ нікель-металогідридні 

(Ni-MH) акумулятори
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Заряджання батарей
Зарядити протягом 6 годин.
L Коли батареї повністю зарядяться, 
індикатор заряджання згасне.

Примітка щодо 
під’єднання та 
встановлення батарей
Примітка щодо під’єднання
L Адаптер змінного струму повинен 
постійно залишатися приєднаним. (Це 
нормально, що адаптер нагрівається 
під час використання.)

L Адаптер змінного струму має бути 
приєднаний до розетки змінного струму, 
розташованої вертикально або на 
підлозі. Не приєднуйте адаптер 
змінного струму до розетки змінного 
струму, розташованої на стелі, тому що 
вага адаптера може призвести до 
роз’єднання.

L Пристрій не працюватиме під час 
переривання електропостачання.

Примітка щодо вставляння батарей
L Користуйтеся акумуляторними 
батареями з комплекту постачання. Для 
заміни рекомендується 
використовувати акумуляторні батареї 
Panasonic, описані в посібнику 
користувача на веб-сайті Panasonic. 
URL-адресу веб-сайту Panasonic див. 
на стор. 3.

L Протріть контакти батареї (S, T) сухою 
тканиною.

L Уникайте торкання контактів батарей 
(S, T) або пристрою.

Примітка щодо заряджання батарей
L Це нормально, що слухавка 
нагрівається під час зарядки.

L Чистьте зарядні контакти слухавки та 
зарядного пристрою м’якою, сухою 
тканиною раз на місяць. Якщо пристрій 
зазнає впливу бруду, пилу та високої 
вологості, чистіть його частіше.

Підтвердіть 
повідомлення 
“Заряджання”, 
що відобразиться.

Індикатор 

заряджання
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Рівень заряду батареї

Робота нікель-металогідридних (Ni-MH) 
батарей Panasonic (батареї входять до 
комплекту)

Примітка:
L Це нормально, якщо батареї не 
зарядяться на повну потужність під час 
заряджання вперше. Максимальна 
потужність роботи батарей досягається 
після кількох повних 
заряджань/розряджань (використань).

L Фактична тривалість роботи батареї 
залежить від того, як часто слухавка 
використовується, та від того, як часто 
вона не використовується (режим 
очікування).

L Навіть у випадку, якщо залишити 
слухавку на зарядному пристрої після 
повного заряджання, батареї від цього 
не пошкодяться.

L Після заміни батарей їх рівень заряду 
може відображатися неправильно. У 
цьому випадку встановіть слухавку на 
зарядний пристрій та заряджайте її 
впродовж щонайменше 6 годин.

Настроювання мережі
Важливо:
L Ці настройки рекомендовано 
налаштовувати разом із 
адміністратором. Настройки мережі 
також можна налаштувати за 
допомогою веб-інтерфейсу 
користувача. Для отримання додаткової 
інформації зверніться до 
адміністратора.

Автоматичне настроювання (за 
замовчанням)
Увімкнення з’єднання DHCP
1 1 (центр джойстика) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Вкл.” i M
3 {V}/{^}: “Автоматично” i M i 
{i}

Статичне настроювання
Вимкнення з’єднання DHCP
1 1 (центр джойстика) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Вимк.” i M i {i}

Настроювання статичної IP-адреси та 
інших настройок
1 1 (центр джойстика) i 
{#}{5}{0}{1}

2 Встановіть IP-адресу, маску 
підмережі, шлюз за замовчанням, 
сервери DNS1 і DNS2.
L Для переміщення між елементами 
натискайте джойстик вниз {V} або 
вгору {^}.

L Для переміщення курсора 
натискайте джойстик праворуч {4} 
або ліворуч {3}.
Для виправлення цифр натискайте 
^.

3 M i {i}

Піктограма Рівень заряду 
батареї

& Високий
c Середній
d Низький
0d4 Потрібно зарядити.
0 Розряджена

Операція Тривалість 
роботи

При 
безперервному 
використанні

До 5 годин

В режимі 
очікування

до 240 годин (10 
днів)
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Інформація щодо терміну служби (придатності)
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Декларація про Відповідність
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Примітки
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© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38-0-(44) 490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0-800-309-880

Примітка:

Дату виготовлення Ви можете з‘ясувати за серійним номером, що розміщений на 

виробі.

ВАЖЛИВО

У разі виникнення проблем із використанням виробу виконайте перелічені нижче дії, перш ніж  

телефонувати до інформаційного центру Panasonic. 

1) Від’єднайте адаптер змінного струму від розетки, а потім підключіть його знову. 

2) Вийміть батареї зі слухавки, а потім вставте їх знову. 

3) Використовуйте лише нікель-металогідридні (Ni-MH) акумуляторні батареї. 

4) Перевірте підключення Ethernet-кабелю.

5) Прочитайте сторінку з усунення несправностей в посібнику користувача на веб-сайті 

    Panasonic за адресою: 
    http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/

1 – 2011,  2 – 2012, 3 – 2013 ...

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

Панасонік Cиcтем Hетворкc Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Міношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Японія
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Open Source Software
Parts of this product use Open Source Software. Relevant conditions apply to this software. 
Panasonic cannot accept inquiries regarding the content of the following copyright and licence 
information.

<<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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