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Az ábrán a KX-TGP500 típus látható. 

 
Az ábrán a KX-TGP550 típus látható. 
 

Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. 

Az első használatbavétel előtt töltse az akkumulátorokat körülbelül 6 órán át. 

Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, 
mert a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni. 
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Miről szól ez az útmutató 
Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell használni a KX-TGP500/KX-TGP550 alapszolgáltatásait. 
Ha a kezelésre és telefonkészülékének egyéni beállításaira vonatkozóan további információra van 
szüksége, kérjük olvassa el a Felhasználói útmutatót a Panasonic weboldalán: 
www.panasonic.hu (Az oldalon belül: Támogatás – Terméktámogatás – Kezelési útmutatók letöltése) 
Ha további információkra kíváncsi, forduljon a rendszergazdához. 

Információk a tartozékokról 
Megjegyzés: 
• A készülék üzembe helyezését lásd a 17. oldalon. 

Mellékelt tartozékok 
Mennyiség 

Szám Tartozék tételek/Típusszám 
KX-TGP500 KX-TGP550 

① Hálózati adapter/PQLV219CE 2 2 

② Ethernet kábel 1 1 

③ Bázisállomás tartó*1 1 – 

④ Vezetékes kézibeszélő – 1 

⑤ Vezetékes kézibeszélő zsinór – 1 

⑥ Újratölthető akkumulátor/HHR-65AAAB 2 2 

⑦ Hordozható készülék akkumulátor fedél*2 1 1 

⑧ Övcsipesz 1 1 

⑨ Töltő 1 1 

⑩ Jelzőcímke*3 – 1 

*1 A bázisállomás tartó a bázisállomásra van szerelve. 
*2 A hordozható készülék akkumulátor fedél kiszállításkor a helyén van a hordozható készülékben. 
*3 Írja rá 6 felhasználó nevét, és ragassza a bázisállomásra (10. oldal). 
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Az Ön biztonsága érdekében 
A súlyos sérülések és életveszélyes helyzetek/ 
anyagi károk elkerülése érdekében figyelmesen 
olvassa el ezt a részt, mielőtt használatba venné 
készülékét, hogy annak biztonságos és megfelelő 
működtetése biztosítva legyen. 

FIGYELEM! 
Tápcsatlakozás 
• Csak a készüléken feltüntetett tápforrást használja. 
• Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót és a hosszab-

bító zsinórokat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. 
• Ütközésig dugaszolja a hálózati adapter/ táplálás 

dugaszát a hálózati csatlakozóba. Ha ezt nem teszi, 
áramütést szenvedhet és/vagy a keletkező, túlzott 
hő tüzet okozhat. 

• Rendszeresen távolítson el mindenféle port stb. a 
hálózati adapterről/tápdugaszról oly módon, hogy 
kihúzza a fali csatlakozóból, majd egy száraz 
ruhadarabbal letörli. A felgyülemlett por a beszívott 
nedvesség stb. miatt károsíthatja a szigetelést, és 
tüzet okozhat. 

• Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha füstöt 
észlel, kellemetlen szagot érez vagy szokatlan 
hangot hall. Ezek a körülmények tüzet vagy áram-
ütést okozhatnak. Ellenőrizze, hogy a készülék már 
nem füstöl, és vegye fel a kapcsolatot telefon-
rendszere forgalmazójával. 

• Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és soha ne 
érintse meg a készülék belsejét, ha az a ház 
sérülése miatt hozzáférhetővé vált. 

• Soha ne nyúljon a csatlakozóhoz nedves kézzel, 
mert áramütés érheti. 

Elhelyezés 
• Egy esetleges tűz vagy áramütés elkerülése 

érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy 
bármilyen nedvesség hatásának. 

• Ne helyezze a készüléket olyan automatikus 
vezérlésű eszközök közelébe, mint például az 
automatikus ajtók és tűzriasztók. A készülékből 
kibocsátott rádióhullámok az ilyen eszközök hibás 
működését okozhatják, ami balesetet 
eredményezhet. 

• Ne hagyja, hogy a hálózati adapter vagy az 
Ethernet kábel túlzottan megfeszüljön, megtörjön, 
vagy nehéz tárgyak alá kerüljön. 

 

Használat közbeni biztonsági előírások 
• Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. 

Ne használjon folyékony vagy aeroszolos 
tisztítószert. 

• Ne szerelje szét a készüléket. 
• Ne öntsön folyadékot (oldószert, tisztítószert stb.) az 

Ethernet kábel dugaszára illetve ne hagyja, hogy 
bármilyen nedvesség érje. Ez tüzet okozhat. Ha az 
Ethernet kábel dugasza nedves lesz, azonnal húzza 
ki a LAN (Local Area Network – Helyi hálózat) fali 
csatlakozójából, és ne használja. 

• Csak a KX-TGP550 típusnál: Ne húzza el túlzottan 
a vezetékes kézibeszélő zsinórját a bázisállomástól. 
Ez a bázisállomás leesését eredményezheti, ami 
sérülést okozhat. 

• Ha a fülhallgatón, fejhallgatón vagy fejbeszélőn 
(headseten) keresztül túlzott hangerőt használ, az 
halláskárosodást okozhat. 

Egészségügy 
• Ha gyógyászati segédeszközt használ, például 

pacemakert vagy hallókészüléket, kérjen fel-
világosítást a gyógyászati segédeszköz gyártójától 
arra vonatkozóan, hogy ezek az eszközök megfe-
lelően árnyékolva vannak-e rádiófrekvenciás szem-
pontból. (A készülék üzemi frekvenciatartománya 
1,88 GHz – 1,90 GHz, az RF adási teljesítménye 
pedig (max.) 250 mW.) 

• Ne használja ezt a készüléket egészségügyi 
intézményekben, ha erre bármilyen szabályzati 
tájékoztató utal. A kórházak, illetve az egészségügyi 
intézmények használhatnak olyan berendezéseket, 
amelyek érzékenyek lehetnek a rádiófrekvenciára. 

VIGYÁZAT 
Telepítés és áthelyezés 
• Villámlásos vihar idején soha ne telepítse a LAN-t 

(Helyi hálózatot). 
• Soha ne telepítsen Ethernet kábel csatlakozót 

nedves helyre, kivéve, ha a csatlakozó kifejezetten 
nedves helyre készült. 

• Soha ne érjen a lecsupaszított LAN (Helyi hálózat) 
vezetékhez sem a kivezetéseihez, csak amikor már 
megszüntette a LAN (Helyi hálózat) és a hálózati 
interfész kapcsolatát. 

• A LAN (Helyi hálózat) vezetékek telepítésekor és 
átalakításakor járjon el óvatosan. 

• A hálózati adapter használatos fő megszakító 
eszközként. Biztosítsa, hogy a hálózati aljzat a 
készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen 
legyen. 
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• Áramkimaradáskor készülékről nem lehet hívásokat 
kezdeményezni. 

Akkumulátor 
• A 3. oldalon megadott akkumulátorok használatát 

javasoljuk. KIZÁRÓLAG újratölthető, AAA (R03) 
méretű, nikkel-fémhidrid (Ni-MH) akkumulátorokat 
HASZNÁLJON. 

• Ne használjon együtt régi és új akkumulátorokat. 
• Ne nyissa fel, ne rongálja az akkumulátorokat! A 

kifolyó elektrolit korrozív, és égési, illetve bőr- vagy 
szemsérüléseket okozhat. Az elektrolit mérgező, és 
káros hatása lehet, ha a szájon át a szervezetbe 
kerül. 

• Különös gonddal kezelje az akkumulátorokat. 
Vigyázzon, nehogy olyan elektromos vezetők, mint 
pl. egy gyűrű, karkötő vagy kulcs érintkezzen az 
akkumulátorokkal, mert rövidzárt okozhat, és az 
akkumulátor és/vagy a vezető anyag felforrósodhat, 
és égési sérülést okozhat. 

• Csak az ebben az útmutatóban leírt utasításoknak 
és korlátozásoknak megfelelően töltse a 
készülékhez mellékelt, illetve a használathoz előírt 
akkumulátorokat. 

• Az akkumulátorok töltéséhez csak kompatibilis töltőt 
használjon! Semmilyen módon ne változtassa meg 
a töltőt! Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az 
akkumulátorok megduzzadhatnak vagy 
felrobbanhatnak. 

Fontos biztonsági előírások 
Készülékének használatakor mindig tartsa be az 
alapvető elővigyázatossági intézkedéseket tűz, áram-
ütés vagy személyi sérülés elkerülése érdekében, 
beleértve a következőket: 
1. Ne használja ezt a készüléket víz közelében, pél-

dául fürdőkád, mosdókagyló vagy konyhai moso-
gató öblítő mellett, kerülje a használatot nedves 
alagsorban illetve úszómedence közelében is. 

2. Villámlásos vihar idején lehetőleg ne használja a 
telefont (kivéve a zsinórnélküli típust). Egy 
villámlás áramütést okozhat, még ha távolabb 
csap is be. 

3. Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésé-
re a szivárgás közvetlen közelében. 

4. Csak az ebben az útmutatóban megadott hálózati 
kábelt és akkumulátorokat használja!. Az akku-
mulátorokat ne dobja tűzbe. Felrobbanhatnak. 
Szabaduljon meg a használt akkumulátoroktól a 
helyi előírásoknak megfelelően! 

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT 

 

A legjobb működés érdekében 
A bázisállomás elhelyezése/a zaj elkerülése 
A bázisállomás és a további, kompatibilis Panasonic 
készülékek rádióhullámok segítségével kommunikál-
nak egymással. 
• A maximális hatótávolság és a zajmentes működés 

eléréséhez a bázisállomást helyezze: 
– egy megfelelő, magas és központi helyre, ahol 

a zsinórnélküli hordozható készülék és a bázis-
állomás között nincs akadály a belső 
környezetben. 

– távol más elektromos készülékektől, pl. tévé-
től, rádiótól, személyi számítógéptől, vezeték-
nélküli berendezéstől vagy egy másik telefontól. 

– oly módon, hogy ne nézzen rádiófrekvenciás 
adóberendezések, például mobiltelefon cella-
állomásainak külső antennái felé. (Ne helyezze 
a bázisállomást ablakfülkébe, illetve ablak 
közelébe.) 

• A hatótávolság és a hangminőség függ a helyi 
környezeti viszonyoktól. 

• Ha a bázisállomás egy adott telepítésénél nem 
kielégítő a vétel, helyezze át a bázisállomást a jobb 
vétel érdekében. 

Környezet 
• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajt keltő 

eszközöktől, mint pl. a fénycsövek és motorok. 
• A készüléket óvni kell a túlzott füsttől, szennyező-

déstől, a párától, a magas hőmérséklettől és a 
rázkódástól. 

• A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek. 
• Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülék tetejére. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 

húzza ki a hálózati csatlakozóját a fali csatlakozóból 
(konnektorból). 

• A készüléket távol kell elhelyezni olyan hőforrások-
tól, mint például egy hősugárzó, konyhai főzőlap 
stb. Nem szabad használni olyan helyiségben sem, 
ahol a hőmérséklet 0 °C alatt vagy 40 °C felett van. 
A nedves alagsorokat is kerülni kell. 

• A hívások maximális hatótávolsága csökkenhet, ha 
az alábbi környezetben használja a készüléket: 
Olyan tereptárgyak közelében, mint például hegyek, 
alagutak, aluljárók, fém objektumok, például drót-
kerítés stb. 

• Ha a készüléket elektromos berendezések közelé-
ben üzemelteti, az interferenciát okozhat. Távolítsa 
el az elektromos berendezések közeléből. 
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Szokásos gondozás 
• Törölje át a készülék külső felületét egy puha, 

nedves ruhadarabbal. 
• Ne használjon benzint, hígítót vagy súrolószert. 

Biztonsági óvintézkedések 
A készülék használatakor tegye meg a megfelelő 
intézkedéseket, nehogy valamilyen módon 
megsértse a biztonságot, például: 
• Bizalmas információ szivárog ki a készüléken 

keresztül 
• Egy kívülálló személy jogtalanul használja ezt a 

készüléket 
• A készülék használatát egy kívülálló fél megzavarja 

vagy felfüggeszti 

Tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy el-
kerülje a biztonsági réseket: 
• Az illegális hozzáférés megakadályozása érdekében 

mindig frissítse a bázisállomás szoftverét (ha nem a 
legutolsó szoftver verzióval rendelkezik, az a hozzá-
férés blokkolásához vagy az információ kiszivár-
gásához vezethet). Olvassa el a Felhasználói 
útmutatót a Panasonic weboldalán. A Panasonic 
URL címét lásd a 3. oldalon. 

• Ön a felelős a biztonsági beállításokért, például 
ennek a terméknek az eléréséhez beadandó webes 
felhasználói felület jelszaváért. Ezt az információt 
nem szabad kiadni egy, a felhasználói csoporton 
kívülálló, harmadik félnek. Ha meg akarja akadá-
lyozni a jogosulatlan hozzáférést ehhez a készülék-
hez, javasoljuk, hogy gyakran változtassa a jelszót. 

• Olyan helyen tartsa a készüléket, ahonnan való-
színűleg nem fogják ellopni. 

• Internetes hívás közben külső interferencia léphet 
fel, ami nem megfelelő átvitelt eredményezhet 
és/vagy hibát okozhat a készülék működésében. 

További információk 
Figyelmeztetés a készülék leselejtezésével, 
átruházásával vagy visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban 
• Ez a készülék az Ön bizalmas/titkos információit 

tárolhatja. Az Ön titkos/bizalmas adatainak megóvása 
érdekében azt javasoljuk, hogy mielőtt a készüléket 
leselejtezi, átruházza vagy visszaszolgáltatja, törölje 
a memóriából az olyan információkat, mint például a 
telefonkönyv vagy a hívólista bejegyzések, illetve a 
webes felhasználói felület jelszava. A webes 

felhasználói felület jelszavának visszaállításával 
kapcsolatban forduljon a rendszergazdához. 

Általános információ 
• Probléma esetén először is vegye fel a kapcsolatot 

a telefonkészüléke forgalmazójával. 
Megfelelőségi nyilatkozat: 
• A Panasonic System Networks Co., Ltd. kijelenti, 

hogy ez a berendezés megfelel a rádió-
berendezésekről és az elektronikus hírközlő 
végberendezésekről (R &TTE) szóló 1999/5/EC 
irányelv által előírt alapvető követelményeknek és 
más vonatkozó rendelkezéseinek. 
Az ebben a kézikönyvben leírt, vonatkozó 
Panasonic termékek megfelelőségi nyilatkozata 
letölthető az alábbi webcímről: 
http://www.doc.panasonic.de 
Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
képviselettel: 
Panasonic Testing Centre 
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany 

Tájékoztató a felhasználók számára a régi 
berendezések és használt elemek begyűjtéséről 
és ártalmatlanításáról 

 
Ha ezek a szimbólumok (①, ②, ③) szerepelnek a 
termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, 
az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket 
nem szabad keverni az általános háztartási 
szeméttel. 
A helyes kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás 
érdekében kérjük, szállítsák a régi termékeket és a 
használt akkumulátorokat az elérhető, kijelölt 
gyűjtőhelyekre, a hazai törvényeknek valamint a 
2002/96/EC és 2006/66/EC irányelvnek megfelelően. 
Ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a 
megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az 
értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre 
és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, 
amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyéb-
ként okozhat. 
Ha a régi termékek és a használt akkumulátorok 
begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó, 
további információra van szüksége, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot a helyhatósággal, a legközelebbi 
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hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a forgal-
mazóval, ahol az árucikkeket vásárolta. 
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék 
helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést 
szabhatnak ki. 

Üzleti felhasználók az Európai Unióban 
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berende-
zést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolat-
ba kereskedőjével vagy szállítójával további 
információkért. 

Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban 
az Európai Unión kívüli országok esetében 
Ezek a szimbólumok (①, ②, ③) csak az Európai 
Unióban érvényesek. Amennyiben ezeket a termé-
keket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kap-
csolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, 
és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő 
módjáról. 

Megjegyzés az elem (akkumulátor) 
szimbólumhoz 
Ez a szimbólum (②) esetleg együtt használatos a 
kémiai szimbólummal (③). Ebben az esetben 
teljesíti a vonatkozó kémiai irányelvben foglaltakat. 

Segélyhívások 
Az összes vonal, beleértve a nem kijelölt vonalakat 
is, használható segélyhívásra, amennyiben azok 
konfigurálva vannak a webes felhasználói felületen. 
Az elérhetőség az Ön telefonrendszerétől függ. Ha 
további információkra kíváncsi, forduljon a 
rendszergazdához. 

 

 



Kezelőszervek 

8 

Hordozható készülék 

 
 Töltés kijelző 

Csengetés kijelző 
Üzenet kijelző 

 Hangszóró 
  (Beszéd) gomb 
• Hívások kezdeményezéséhez 

  (Kihangosítás) gomb 
• Hangostelefon üzemmódú (kihangosított) 

beszélgetéshez 
 Fejbeszélő (headset) csatlakozó 
 Hívóbillentyűzet 
 Hallgató 
 Kijelző 
  (Kikapcsolás) gomb 
• A működés leállításához 

  (Újrahívás/Szünet) gomb 
 Mikrofon 
 Töltőérintkezők 
 Kezelőszerv típusok 
Ⓐ Program gombok 
A hordozható készülék jellemzője a két 
program gomb és a joystick. Egy program 
gombnak illetve a joystick közepének a 
megnyomásával kiválaszthatja a kijelzőn 
közvetlenül fölötte látható szolgáltatást. 
Ⓑ Joystick 
A joystick ( , ,  vagy ) ismételt 
megnyomásával Ön a következőket teheti: 
– görgetheti (felfelé, lefelé, balra vagy jobb-

ra) a különböző listákat illetve adatokat 
– beszélgetés közben beállíthatja (hangosít-

hatja vagy halkíthatja) a hallgató illetve a 
hangszóró hangerőt 

A hordozható készülék kijelző mód 
ideiglenesen átkapcsolása 
Kiválaszthatja a kijelző módot, hogy a telefon-
könyv listánál, a bejövő híváslistánál és kimenő 
híváslistánál a képernyőn csak egyetlen elem 
legyen látható, vagy több elem jelenjen meg 
egyszerre: 
Az alábbiak szerint ideiglenesen átkapcsolhatja a 
hordozható készülék kijelző módot a  
program gomb megnyomásával, amely akkor 
jelenik meg, amikor a következőkkel tekinti meg a 
listákat: 
– egyetlen képernyőn egyszerre több elem 

látható. 
– egyetlen képernyőn egyszerre csak egy 

elem látható. Ellenőrizheti a részletes 
információt. 
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Bázisállomás 

KX-TGP500 

 

  (Állapot) kijelző 
• A készülék és a hálózat állapotát jelzi. 

  (Hordozható készülék-kereső gomb) 
• Lehetővé teszi az összes hordozható készülék keresését. 
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KX-TGP550 

 
 

 Vezetékes kézibeszélő 
 Hallgató 
 Hangszóró 
 Hordozható készülék-kereső gombok 

(  – ) 
Hordozható készülék állapot kijelzők 
• Lehetővé teszi az egyes hordozható 

készülékek keresését. Az egyes hordozható 
készülékek állapotát is megmutatják. 

  (Hordozható készülék-kereső 
gomb) 
• Lehetővé teszi az összes hordozható 

készülék keresését. 
  (Vonal állapot) 
• A kijelzőn megmutatja az egyes vonalak 

állapotát. 
 Jelzőcímke 
• A mellékelt jelzőcímkére felírhatja 6 fel-

használó nevét, és ragassza a bázis-
állomásra. 

  (Tartás) gomb 
  (Újrahívás/Szünet) gomb 

 Kijelző 
 Program gombok 
 Fejbeszélő (headset) csatlakozó 
 Mikrofon 
 Hívóbillentyűzet 
  (Kihangosítás) 

 (Fejbeszélő – Headset) gomb 
Kihangosítás kijelző 

  (Némítás) gomb 
  (Állapot) kijelző 
• A készülék és a hálózat állapotát jelzi. 

 Navigátor gomb ( / / / ) 
: Hangerő ( / ) 

  (Hangposta) gomb*1 
 (Hangposta) kijelző 

  (Kilépés) gomb 
• A működés leállításához 

*1 Telefonrendszerének támogatnia kell a 
hangpostát. Ha további információkra 
kíváncsi, forduljon a rendszergazdához. 
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Navigátor gomb/hangerő gomb 

 
 Listák illetve adatok görgetése 

A gomb ( , ,  vagy ) ismételt megnyomásával a különböző listákat illetve adatokat 
görgetheti (felfelé, lefelé, balra vagy jobbra). 

 A hangerő beállítása 
A gomb (  vagy ) ismételt megnyomásával beszélgetés közben beállíthatja (hangosíthatja 
vagy halkíthatja) a hallgató illetve a hangszóró hangerőt. 

 A kurzor mozgatása 
A gomb ( , ,  vagy ) ismételt megnyomásával szám vagy név szerkesztéséhez 
mozgathatja a kurzort. 

Program gombok 
A bázisállomás jellemzője a 3 program gomb. Egy program gomb megnyomásával kiválaszthatja a 
kijelzőn közvetlenül fölötte látható szolgáltatást. 

 

 (Állapot) kijelző a bázisállomáson 
Az indítási folyamat során megfigyelheti, hogy a bázisállomáson villog az  kijelző. Ez jelzi, hogy a 
bázisállomás rendszerindítást végez az Ön telefonrendszerével. Segítségére lehetnek az alábbi 
villogási sémák: 

Állapot 

Szín Világítási 
mód 

Jelentés 

Folyamatosan 
világít 

 A bázisállomás az internethez csatlakozik. Az indítási folyamat 
befejeződött, és most internet hívásokat kezdeményezhet és 
fogadhat. 

Zöld 

Villog   A bázisállomás adatokat tölt le. Ne húzza ki az Ethernet kábelt 
vagy a hálózati adaptert a bázisállomásból, amíg az  kijelző 
villogása meg nem szűnik, és a fénye folyamatos zöldre nem 
vált. 
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Állapot 

Szín Világítási 
mód 

Jelentés 

Folyamatosan 
világít 

 A bázisállomás bekapcsolásakor az  kijelző mintegy 10 
másodpercig piros fénnyel világít. 

Villog  A bázisállomás regisztrálja a hordozható készüléket. 

Piros 

Gyorsan villog  A bázisállomás keresi a hordozható készülékeket. 
(csak a KX-TGP500 típusnál) 

Folyamatosan 
világít 

 A bázisállomás IP címe ütközhet az Ön helyi hálózatán lévő 
egyéb eszközök IP címével. Ha további információkra kíváncsi, 
forduljon a rendszergazdához. 

Villog  A bázisállomás IP címet kap vagy konfigurációt szerez. Kérem, 
várjon. 

 A bázisállomás regisztrál az Ön telefonrendszerénél. Kérem, 
várjon. 

 Ha az  kijelző továbbra is villog, ellenőrizze az alábbiakat: 
– A hálózati beállítások esetleg nem megfelelőek. Forduljon a 

rendszergazdájához. 
– Számos telepítési probléma megoldható a berendezés 

alaphelyzetbe állításával. Először állítsa le a modemét, 
útválasztóját (routerét), elosztóját (hubját), bázisállomását 
és számítógépét. Ezután egyenként kapcsolja vissza az 
eszközöket, ebben a sorrendben: modem, router, hub, 
bázisállomás, számítógép. 

– Ha számítógépével nem tudja elérni az internet weboldalakat, 
ellenőrizze, hogy telefonrendszere körzetében nincs-e 
csatlakozási probléma. 

– Ha további hibakeresési segítségre van szüksége, forduljon 
a rendszergazdához. 

Sárga 

Gyorsan villog  A készülék alaphelyzetbe állításához szüntesse meg a bázis-
állomás hálózati adapterének csatlakozását, majd csatlakoztassa 
ismét a hálózati adaptert. Ha az  kijelző még mindig 
gyorsan villog, a bázisállomás hardverrel lehet probléma. 
Vegye fel a kapcsolatot telefonrendszere forgalmazójával. 

Nem világít —  A bázisállomás táplálása ki van kapcsolva. 
 Az Ethernet kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa. 
 Hálózati eszközei (hub, router stb.) ki vannak kapcsolva. 

Ellenőrizze az eszközök kapcsolódási állapotát a LED-eken. 
 A bázisállomás táplálása éppen indul. 
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Hívások kezdeményezése a 
hordozható készülékről 
1 Emelje fel a hordozható készüléket és 

tárcsázza a telefonszámot. 
• Egy számjegy javításához nyomja meg 

a  gombot. 
2 Nyomja meg a  vagy a  

gombot. 
• A készülék kiválasztja az Ön rendszer-

gazdája által konfigurált, alapértelmezett 
vonalat. 

• Ön manuálisan is kiválaszthatja a 
vonalat a következők szerint: 

  / : Válassza ki a 
kívánt vonalat.   

3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja 
meg a  gombot, vagy tegye a 
hordozható készüléket a töltőre. 

Megjegyzés: 
• A további részleteket kérjük, olvassa el a 

Felhasználói útmutatóban a Panasonic 
weboldalán. A Panasonic URL címét lásd a 3. 
oldalon. 

A kihangosítás használata 
1 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja 

meg a  gombot. 
• A készülék kiválasztja az Ön rendszer-

gazdája által konfigurált, alapértelmezett 
vonalat. 

• Ön manuálisan is kiválaszthatja a 
vonalat a következők szerint: 

  / : Válassza ki a 
kívánt vonalat.   

• Beszéljen felváltva a másik féllel. 
2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja 

meg a  gombot 

Megjegyzések: 
• A legjobb teljesítmény érdekében használja a 

kihangosítást csendes környezetben. 
• Ha vissza kíván kapcsolni a hallgatóra, nyomja 

meg a  gombot. 

A hallgató illetve a hangszóró 
hangerő beállítása 
Beszélgetés közben nyomja meg ismételten a 
joystickot felfelé vagy lefelé. 

Tárcsázás a kimenő híváslista 
segítségével 
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 32 
számjegyű) számot a készülék a kimenő hívás-
listában tárolja. 

1  

2 / : Válasza ki a kívánt telefon-
számot. 

3 /  
• Ha megnyomta a  gombot, és a 

másik fél foglalt, a készülék automati-
kusan többször újratárcsázza a számot. 
Amíg a hordozható készülék az újra-
tárcsázásra vár, a csengetés kijelző 
villog. A visszavonáshoz nyomja meg a 

 gombot. 

Hívások kezdeményezése a 
bázisállomásról 
(csak a KX-TGP550 típusnál) 
1 Tárcsázza a telefonszámot. 

• Egy számjegy javításához nyomja meg 
a  gombot. 

2 Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt. 
• A készülék kiválasztja az Ön rendszer-

gazdája által konfigurált, alapértelmezett 
vonalat. 

• Ön manuálisan is kiválaszthatja a 
vonalat a következők szerint: 

  / : Válassza ki a 
kívánt vonalat.  Emelje fel a 
vezetékes kézibeszélőt. 

3 Amikor befejezte a beszélgetést, tegye a 
vezetékes kézibeszélőt a helyére (a 
villára). 
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Megjegyzések: 
• A telefonszámot a vezetékes kézibeszélő 

felemelés után is tárcsázhatja. 
• A további részleteket kérjük, olvassa el a 

Felhasználói útmutatóban a Panasonic web-
oldalán. A Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon. 

A kihangosítás használata 
1 Tárcsázza a telefonszámot, majd nyomja 

meg a  gombot. 
• A készülék kiválasztja az Ön rendszer-

gazdája által konfigurált, alapértelmezett 
vonalat. 

• Ön manuálisan is kiválaszthatja a 
vonalat a következők szerint: 

  / : Válassza ki a 
kívánt vonalat.  Nyomja meg a 

 vagy a  gombot. 
2 Amikor a másik fél fogadja a hívást, 

beszéljen a bázisállomás mikrofonjába. 
• Beszéljen felváltva a másik féllel. 

3 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja 
meg a  gombot. 

Megjegyzések: 
• A legjobb teljesítmény érdekében használja a 

kihangosítást csendes környezetben. 
• Ha át kíván kapcsolni a hallgatóra, emelje fel a 

vezetékes kézibeszélőt. 

A hallgató illetve a hangszóró 
hangerő beállítása 
Beszélgetés közben nyomja meg a  vagy a 

 nyilat. 

Híváskezdeményezés a kimenő 
híváslista segítségével 
A legutóbb tárcsázott 10 (egyenként max. 32 
számjegyű) számot az egyes készülékek a 
kimenő híváslistában tárolják. 

1  

2 / : Válasza ki a kívánt telefon-
számot. 

3 Emelje fel a vezetékes kézibeszélőt vagy 
nyomja meg a  gombot. 
• Ha megnyomta a  gombot, és a 

másik fél foglalt, a készülék automati-
kusan többször újratárcsázza a számot. 
Amíg a bázisállomás az újratárcsázásra 
vár, a bázisállomáson villog a 
kihangosítás kijelző. A visszavonáshoz 
nyomja meg a  gombot. 

Hívások fogadása a 
hordozható készülékről 
Egy hívás érkezésekor a hordozható készüléken 
lévő csengetés kijelző gyorsan villog. 

1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a 
zsinórnélküli hordozható készüléket, és 
nyomja meg a ,  vagy  
gombot. 
• Ön a hívást a  – ,  illetve 

 közül bármelyik hívógombbal is 
fogadhatja. (Minden gomb fogad 
szolgáltatás) 

2 Amikor befejezte a beszélgetést, nyomja 
meg a  gombot, vagy tegye a 
hordozható készüléket a töltőre. 

A hordozható készülék csengő 
hangerő beállítása 

 Miközben a hordozható készülék egy 
bejövő hívásnál csenget: 
Nyomja meg ismételten a joystickot felfelé 
vagy lefelé, hogy kiválassza a kívánt 
hangerőt. 

 A hangerő előzetes programozása: 
1  (a joystick közepe)  

    

2 / : Válasza ki a kívánt hangerőt. 

3    
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Hívások fogadása a 
bázisállomásról 
(csak a KX-TGP550 típusnál) 
1 Amikor a készülék csenget, emelje fel a 

vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja 
meg a  vagy  gombot. 

2 Amikor befejezte a beszélgetést, tegye a 
vezetékes kézibeszélőt a helyére (a 
villára). Amikor a kihangosítást hasz-
nálja, nyomja meg a(z)  gombot. 

A bázisállomás csengő hangerő 
beállítása 

 Miközben a bázisállomás egy bejövő 
hívásnál csenget: 
Nyomja meg ismételten a  vagy  
nyilat a kívánt hangerő kiválasztásához. 

 A hangerő előzetes programozása: 

1  (középső program gomb)  
    

2 / : Válasza ki a kívánt hangerőt. 

    

Tartás 
Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egy külső 
hívást tartásba tegyen. 

 Hordozható készülék  

1 Egy külső hívás közben nyomja meg a 
 gombot. 

2 A tartás feloldásához nyomja meg a  
vagy  gombot. 

 Bázisállomás  
  
Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál 

1 Egy külső hívás közben nyomja meg a 
 gombot. 

 • Ha a vezetékes kézibeszélőt használja, 
visszateheti a helyére (a villára). 

2 A tartás feloldásához emelje fel a 
vezetékes kézibeszélőt, vagy nyomja 
meg a  vagy  gombot. 

Hívások átadása 
A külső hívások átadhatók: 
– egy másik készülékre 
– egy külső félre 

A hordozható készülék 
használatával 
Hívásátadás egy másik készülékre 

1 A külső hívás alatt nyomja meg a  
gombot. 

2 / : „Intercom (Belső hívás)” 
  

3 / : Válasza ki a kívánt készüléket. 
  

4 Várja meg a keresett fél jelentkezését. 
• Ha a keresett fél nem jelentkezik, 

nyomja meg a  gombot, hogy 
visszatérjen a külső híváshoz. 

5  

Hívásátadás külső félre 

1 A külső hívás alatt nyomja meg a  
gombot. 

2 / : „Transfer (Hívásátadás)” 
  

3 Tárcsázza a telefonszámot. 
• A szám javításához nyomja meg az 

 gombot, hogy törölje a számot, 
majd adja be újra. 

4 Várja meg a keresett fél jelentkezését. 
• Ha a keresett fél nem jelentkezik, 

nyomja meg kétszer az  gombot, 
hogy visszatérjen a külső híváshoz. 

5  
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A bázisállomás használatával 
Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál 

Hívásátadás egy másik készülékre 

1 A külső hívás alatt nyomja meg a  – 
 vagy  gombot. 

2 Várja meg a keresett fél jelentkezését. 
• Ha a keresett fél nem jelentkezik, 

nyomja meg ugyanazt a gombot, mint 
az 1. lépésben, hogy visszatérjen a 
külső híváshoz. 

3 Tegye a vezetékes kézibeszélőt a 
helyére (a villára). 

Hívásátadás külső félre 

1 A külső hívás alatt nyomja meg a  
gombot. 

2 / : „Transfer (Hívásátadás)” 
  

3 Tárcsázza a telefonszámot. 
• A szám javításához nyomja meg az 

 gombot, hogy törölje a számot, 
majd adja be újra. 

4 Várja meg a keresett fél jelentkezését. 
• Ha a keresett fél nem jelentkezik, 

nyomja meg kétszer az  gombot, 
hogy visszatérjen a külső híváshoz. 

5  
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A bázisállomás üzembe helyezése 

A bázisállomás csatlakoztatása 
Fontos: 
• Csak a készülékhez kapott Panasonic PQLV219CE hálózati adaptert használja. 
• Csak a KX-TGP550 típusnál: Ne csatlakoztassa a PoE hubhoz csatlakozó Ethernet kábelt a készülék 

PC portjához. Ha mégis ezt teszi, az a készülék súlyos károsodását okozhatja. 

KX-TGP500 

 

Hálózati adapter 

Ethernet kábel 

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

„Kattanás” Határozottan nyomja 
be a dugaszt. 

Rögzítő Bázis-
állomás 

Bázis-
állomás 

Helyes 

Helytelen 
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KX-TGP550 

 

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

Egy hubhoz/routerhez 

„Kattanás” 

Határozottan nyomja 
be a dugaszt. 

Rögzítő Bázis-
állomás 

Bázis-
állomás 

Helyes 

Helytelen 

„Kattanás” 

„Kattanás” 

Egy hubhoz/routerhez 

PC LAN 

Ethernet kábel 

Ethernet kábel 
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A hordozható készülék 
üzembe helyezése 

A töltő csatlakoztatása 
• Csak a készülékhez kapott Panasonic 

PQLV219CE hálózati adaptert használja. 

 

Az akkumulátor behelyezése 
• CSAK AAA (R03) méretű Ni-MH 

akkumulátorokat HASZNÁLJON. 
• NE használjon alkáli/mangán/Ni-Cd elemeket. 
• Ellenőrizze a helyes polaritást ( , ). 

 

 

Az akkumulátor töltése 
Töltse körülbelül 6 órán át. 
• Amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek, a 

töltésjelző kialszik. 

 

Megjegyzések az üzembe 
helyezéshez 
Megjegyzések a csatlakoztatásokhoz 
• A hálózati adapternek mindig csatlakoztatva 

kell lennie. (Az adapter használat közben 
melegszik. Ez nem jelent hibát.) 

• A hálózati adaptert függőlegesen (pl. falon) 
elhelyezett vagy földre szerelt hálózati 
csatlakozóba kell dugaszolni. Ne dugaszolja a 
hálózati adaptert mennyezetre szerelt hálózati 
csatlakozóba, mert az adapter a súlya miatt 
kicsúszhat a csatlakozóból. 

• Áramkimaradás alatt a készülék nem működik. 

Megjegyzések az akkumulátorok 
behelyezéséhez 
• Használja a mellékelt, újratölthető 

akkumulátorokat. A cseréhez javasoljuk a 
Panasonic weboldalon található Felhasználói 
útmutatójában megadott, Panasonic típusú, 
újratölthető akkumulátorok használatát. A 
Panasonic URL címét lásd a 3. oldalon. 

• Törölje át az akkumulátor kivezetéseit ( , ) 
egy száraz ruhadarabbal. 

• Ne érjen az akkumulátor kivezetéseihez ( , 
) sem a készülék érintkezőihez. 

Rögzítők 
(220-240 V AC, 
50/60 Hz) 

CSAK újratölthető Ni-MH 

Töltés kijelző 

Ellenőrizze, hogy 
megjelenik a 
“Charging (Töltés)” 
szöveg. 
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Megjegyzések az akkumulátorok töltéséhez 
• A hordozható készülék a töltés során 

melegszik. Ez nem jelent hibát. 
• Tisztítsa meg a hordozható készülék és a töltő 

töltő érintkezőit havonta egyszer egy száraz, 
puha ruhadarabbal. Ha a készülék szennyező-
désnek, pornak vagy magas páratartalomnak 
van kitéve, tisztítsa meg gyakrabban. 

Az akkumulátor töltöttsége 

Ikon Az akkumulátor töltöttsége 

 Feltöltött 

 Közepes 

 Lemerülőben 

 Fel kell tölteni. 

 Lemerült 

A Panasonic Ni-MH akkumulátor 
teljesítőképessége (a mellékelt akkumulátorok) 

Működés Működési idő 
Folyamatos használat 
mellett 

max. 5 óra. 

Használaton kívül 
(készenlét) 

max. 240 óra (10 nap) 

Megjegyzések: 
• Az tökéletesen normális, hogy az akku-

mulátorok az első töltéskor nem érik el teljes 
kapacitásukat. Az akkumulátorok maximális 
teljesítőképességüket csak néhány teljes 
töltési/kisütési (használati) ciklus után érik el. 

• Az akkumulátor tényleges teljesítménye attól 
függ, hogy a hordozható készüléket milyen 
sűrűn használja (beszélgetés), és attól is, hogy 
milyen gyakran nem használja (készenlét). 

• A hordozható készülék még a teljes feltöltése 
után is a töltőn hagyható, mert ez nincs káros 
hatással az akkumulátorokra. 

• Az akkumulátorok töltöttsége esetleg nem 
jeleníthető meg pontosan, miután kicserélte az 
akkumulátorokat. Ebben az esetben helyezze a 
hordozható készüléket a töltőre, és töltse 
legalább 6 órán keresztül. 

A hálózat beállítása 
Fontos: 
• Javasoljuk, hogy ezeket a beállításokat 

konfigurálja a rendszergazdával együtt. A 
hálózati beállításokat a webes felhasználói 
felületen keresztül is konfigurálhatja. Ha további 
információkra kíváncsi, forduljon a 
rendszergazdához. 

Automatikus beállítás 
(alapértelmezés) 
A DHCP csatlakozási mód bekapcsolása 

 Hordozható készülék  

1  (a joystick közepe)  
    

2 / : „On(Be)”   

3 / : „Automatic (Automatikus)” 
    

 Bázisállomás  
  
Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál 

1  (középső program gomb)  
    

2 / : „On(Be)”   

3 / : „Automatic (Automatikus)” 
    

Statikus beállítás 
 Hordozható készülék  

A DHCP csatlakozási mód kikapcsolása 

1  (a joystick közepe)  
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2 / : „Off(Ki)”     

A statikus IP cím és más paraméterek 
beállítása 

1  (a joystick közepe)  
    

2 Állítsa be az IP címet, az alhálózat 
maszkot, az alapértelmezett átjárót, a 
DNS1-et és a DNS2-t. 
• Nyomja a joystickot lefelé  vagy 

felfelé  az adatok közötti 
mozgáshoz. 

• A kurzor mozgatásához nyomja a 
joystickot jobbra  vagy balra . 
A számjegyek javításához nyomja 
meg a  gombot. 

3    

 Bázisállomás  
  
Rendelkezésre áll: a KX-TGP550 típusnál 

A DHCP csatlakozási mód kikapcsolása 

1  (középső program gomb)  
    

2 / : „Off(Ki)”     

A statikus IP cím és más paraméterek 
beállítása 

1  (középső program gomb)  
    

2 Állítsa be az IP címet, az alhálózat 
maszkot, az alapértelmezett átjárót, a 
DNS1-et és a DNS2-t. 
• Nyomja lefelé  vagy felfelé  a 

joystickot az adatok közötti mozgáshoz. 
• A kurzor mozgatásához nyomja meg a 

 vagy  gombot. 
A számjegyek javításához nyomja 
meg a  gombot. 

3    
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Egy későbbi hivatkozáshoz 
Javasoljuk, hogy jegyezze fel az alábbiakban biztosított helyre azokat az információkat, amelyek 
segítségére lesznek, amikor bármilyen garanciális javítást igényel. 
 

Gyári szám A vásárlás dátuma 

(a bázisállomás hátulján/alján található)  

A forgalmazó neve és címe  

 

Csatolja ide a vásárláskor kapott nyugtát. 
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