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Қолданушының нұсқасы

Көмектесу үшін әрдайым осындамын 
Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз: 
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1 Маңызды 
ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық 
нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер 
нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, 
кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік
Электр тоғының соғу немесе өрт шығу 
қаупі бар!
• Қандай да қосылымдарды жасау немесе 

өзгерту алдында барлық құрылғылар 
розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

• Өнімге немесе оның қосалқы 
құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі 
керек. Өнімнің жанына ваза сияқты 
сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. 
Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны 
дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді 
пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу 
үшін тұтынушыларға қызмет көрсету 
орталығына хабарласыңыз.

• Өнімді және қосалқы құралдарды оттың 
немесе басқа қызу көздерінің жанына, 
соның ішінде тікелей күн сәулесіне 
қоймаңыз.

• Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе 
басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.

• Желі істікшесі немесе құралды 
жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде 
қолданылғанда ажырату құрылғысы 
жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

• Батареялар (батарея топтамасы немесе 
орнатылған батареялар) күн сәулесі, от 
немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу 
әсеріне ұшырамауы тиіс.

• Найзағайлы бораннан бұрын өнімді 
розеткадан ажыратып қойыңыз. 

• Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан 
кабелінен емес, әрдайым ашасынан 
тартып суырыңыз. 

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!
• Идентификаторды және жабдық 

рейтингтерін өнімнің артындағы немесе 
төменгі жағындағы түр тақтасында 
көріңіз.

• Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр 
кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге 
сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу 
басқа болса, өнімді розеткаға қосушы 
болмаңыз.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу 
қауіпі бар!
• Өнімді немесе басқа заттарды 

қуат сымдарының немесе электр 
жабдықтарының үстіне қоймаңыз. 

• Өнім 5 °C градустан төмен 
температурада тасымалданған болса, 
оны қаптамасынан шығарыңыз да, 
розеткаға жалғамай тұрып, бөлме 
температурасына дейін жылынуын 
күтіңіз. 

• Осы өнімнің бөлшектері әйнектен 
жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін 
және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!
• Бұл өнімді тар жерде орнатуға 

болмайды. Желдетілуі үшін өнімнің 
айналасында міндетті түрде кемінде он 
сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі 
желдеткіш тесіктердің перделер немесе 
басқа заттармен жабылып қалмауын 
қадағалаңыз. 

Ластану қаупі!
• Батареяларды араластырып 

пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе 
көміртекті және сілтілі, т.б.).

• Батареяны қайта қате салса, жарылыс 
қауіпі туындайды. Дәл сондай немесе 
соған тең түрімен ауыстырыңыз.

• Батареялардың заряды таусылған немесе 
қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт 
пайдаланылмайтын болса, батареяларды 
шығарыңыз.
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• Ішінде химиялық заттар бар 
болғандықтан, батареяларды дұрыс 
тастау керек. 

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!
• Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында 

жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас 
батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда 
батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! 
Жұтылған жағдайда батарея ауыр 
жарақатқа немесе өлімге себеп болуы 
мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат 
ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қауіпі 
бар.

• Батареяны жұтып қойды немесе 
денесінің басқа жеріне кіріп кетті 
деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге 
қаралыңыз.

• Батареяны ауыстыру кезінде, барлық 
жаңа және ескі батареяларды 
балалардың қолы жетпейтін жерде 
ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, 
батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын 
тексеріңіз.

• Егер батарея бөлімін жақсылап жабу 
мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. 
Балалардың қолы жетпейтін жерге 
қойып, өндірушіге хабарласыңыз.

 
Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш 
жерге қосу қамтамасыз етілмеген II 
СЫНЫПТЫ жабдық.

Өнім күтімі
• Шаңды алып тастау және динамик 

матасында жиналған кірді сүрту сияқты 
өнімді тазалау әрекеттері үшін шағын 
талшықты матаны ғана пайдаланыңыз. 
Ағаш панельдер мен динамик матасын 

тазалау үшін ешқандай тазалау ерітіндісін 
пайдаланбаңыз.

• Тері тұтқаларды тері тазалайтын 
ерітіндімен суланған дымқыл жұмсақ 
шүберекпен тазалаңыз, одан кейін 
құрғақ жұмсақ шүберекпен жылтыратып 
сүртіңіз.

• Табиғи материалдарды пайдалануға 
байланысты ағаш тақталар мен тері 
тұтқалар түсі және нүктелі үлгісі 
бойынша әртүрлі болуы мүмкін.

Қоршаған ортаны күту
Ескірген бұйымдарды және батареяны жою

 
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға 
болатын жоғары сапалы материалдар мен 
бөлшектерден жасалған.

 
Өнімдегі бұл таңба өнімнің 
2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы 
қамтылатынын білдіреді.

  
Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU 
еуропалық директивасына сай келетін, 
қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға 
болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. 
Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін 
өнімді ресми жинау орнына немесе Philips 
сервистік орталығына апару ұсынылады. 
Электр және электрондық өнімдер мен 
зарядталмалы батареяларға арналған 
жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. 
Жергілікті ережелерді орындаңыз және 
өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты 
тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. 
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Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа 
дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам 
денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге 
көмектеседі.

Сәйкестік  

Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио 
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.
Осы құжат арқылы Gibson Innovations 
компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU 
директивасының негізгі талаптары мен 
басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін 
мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны 
www.p4c.philips.com сайтынан табуға болады.

Анықтама және қолдау
Кеңейтілген онлайн қолдауын алу үшін келесі 
www.philips.com/support торабына кіріңіз:
• пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам 

бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
• бейне материалдарды қарау (тек кейбір 

үлгілер үшін қол жетімді);
• жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) 

жауаптарды табу;
• электрондық пошта арқылы бізге сұрақ 

жіберу;
• қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу.
Тілді таңдап, өніміңіздің үлгі нөмірін енгізу 
үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. 
Сонымен қатар, еліңіздегі тұтынушыларға 
техникалық қызмет көрсету орталығына 
хабарласуыңызға да болады. Хабарласу 
алдында, өнімнің моделі мен сериялық 
нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің 
артқы немесе астыңғы жағынан таба аласыз.

Бастапқы коды ашық 
бағдарламалық құрал
Бұл өнім құрамында ашық көз лицензиясы 
бойынша лицензияланған бағдарламалық 

құрал бар. Растайтын ақпарат пен 
лицензияға қатысты мәтіндер үшін 
www.philips.com/support торабындағы 
өнімнің пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз.
Gibson Innovations Limited компаниясы 
осы құжат арқылы өнімде пайдаланылатын 
бастапқы коды ашық бағдарлама 
бумаларының сәйкес бастапқы кодының 
көшірмесін сұрау бойынша жеткізуді 
ұсынады. Мұндай ұсыныс тиісті 
лицензиялармен сұралады. Бұл ұсыныс 
бұйымды сатып алғаннан кейін үш жылға 
дейін жарамды. Бастапқы код алу үшін 
open.source-gi@gibson.com мекенжайын 
хабарласыңыз. Егер электрондық поштаны 
пайдаланбауды жөн көрсеңіз немесе осы 
электрондық пошта мекенжайына хабар 
жібергеннен кейін растау хабарын алмасаңыз, 
мына мекенжайға жазыңыз: Open Source 
Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips 
Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, 
Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong 
Kong. 
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2 Сіздің өніміңіз
Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips 
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 
қолдауды толық пайдалану үшін өнімді 
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Негізгі бөлік
Бұл өнімнің негізгі құрылғысы сол және оң 
жақ негізгі динамиктерден тұрады.

Оң жақ негізгі динамик

 
a Дисплей панелі

b 
Bluetooth режиміне ауыстыру (тек негізгі 
құрылғы).

c +/- (Дауысы)
Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе 
төмендету.

d 
Барлық ресурстарды ауыстырып қосу.

e 
• Осы өнімді қосу.
• Бұл өнім желіге қосылмаған кезде 

осы өнімді ECO күту режиміне 
ауыстыру.

f

g

e
d
c

a

b

• Бұл өнім желіге қосылған кезде 
осы өнімді желілік күту режиміне 
ауыстыру.

f NFC тегі

g Қызыл/ақ/қызғылт сары ЖШД
Қызыл түсті жарық диод
• Бұл өнім ECO күту режиміне 

қосылған кезде жанады (желіге 
қосылмаған).

Ақ түсті жарық диод
• Бұл өнім желіге қосылмағанда 

немесе қосылым қатесі пайда 
болғанда жыпылықтайды.

• Бұл өнім желіге қосылғанда немесе 
бұл өнім желілік күту режимінде 
(желіге қосылған) болғанда жанады.

Қызғылт сары түсті жарық диод
• Бағдарламалық құрал жаңартуы 

анықталған кезде жанады.
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Қашықтан басқару пульті
Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына 
шолу жасалады.

 
a 

• Осы өнімді қосу.
• Бұл өнім желіге қосылмаған кезде 

осы өнімді ECO күту режиміне 
ауыстыру.

• Бұл өнім желіге қосылған кезде 
осы өнімді желілік күту режиміне 
ауыстыру.

• Желі күйінде бұл өнімді ECO күту 
режиміне ауыстыру үшін басып 
тұрыңыз.

b

a

c
d

f

h

i
j

k

e

g

n

l
m

b Негізді ашу түймелері
• HDMI ARC: көзді HDMI ARC 

қосылымына ауыстыру.
• HDMI 1: көзді HDMI IN 

1 қосылымына ауыстыру.
• HDMI 2: көзді HDMI IN 

2 қосылымына ауыстыру.
• COAX: Дыбыс көзін коаксиалды 

қосылымға ауыстыру. 
• OPTICAL: Дыбыс көзін оптикалық 

қосылымға ауыстыру. 
• AUDIO IN: аудио көзін AUX немесе 

AUDIO IN қосылымы арасында 
ауыстырып қосу (3,5 мм ұя).

• USB: USB режиміне ауыстыру.
•  : Bluetooth режиміне ауыстыру (тек 

негізгі құрылғы).
• SOURCE: осы өнім үшін кіріс 

көзін таңдау. Не болмаса, Spotify 
Premium пайдаланушылары үшін 
Spotify Connect ойнауын жылдам 
жалғастыру. 

c   / 
Алдыңғы немесе келесі жолға өту (USB/ 
Bluetooth/ онлайн музыка ағыны үшін).

d 
Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату 
немесе жалғастыру (USB/ Bluetooth/ 
онлайн музыка ағыны үшін).

e BASS +/-
Негізгі құрылғыдағы басс деңгейін 
көтеру немесе төмендету.

f Дауыс реттеуші
• +/-: Дыбыс деңгейін жоғарылату 

немесе төмендету.
•  : Дыбысты өшіру немесе қалпына 

келтіру.

g Дыбыс режимін басқару
SMART: бейнеге немесе музыкаға 
сәйкестендіру үшін алдын ала анықталған 
дыбыс режимін автоматты түрде таңдау.
MUSIC: стерео дыбыс режимін таңдау.
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VOICE: дауыс анықтығын немесе CLOSE 
TO ME (маған жақын) дыбыс режимін 
таңдау.
MOVIE: көлемді дыбыс режимін таңдау.

h REAR VOL.+/-
Сымсыз көлемді динамиктердің дыбыс 
деңгейін көбейту немесе азайту үшін 
басыңыз (тек көлемді динамиктер негізгі 
құрылғыға сымсыз қосылғанда қолдануға 
болады (немесе SOD режимі қосылады)).

i AUDIO SYNC +/-
Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

j NIGHT
Түн режимін қосу немесе өшіру.

k CALIBRATION
• Тыңдау ауданын калибрлеуді қосу 

үшін басып тұрыңыз.
• Сымсыз көлемді динамиктер күйін 

калибрлеуді бастау үшін үш рет 
басыңыз.

l AUTO VOL.
Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе 
өшіру.

m DIM
Осы өнім үшін дисплей панелінің 
жарықтығын орнату.

n TREBLE +/-
Негізгі құрылғыдағы жоғарғы жиілік 
деңгейін көтеру немесе төмендету.

Сымсыз көлемді динамиктер
Бұл өнім сымсыз көлемді дыбыс 
динамиктерінің жұбын беріледі. 

 
*  Жоғарыдағы сурет сымсыз көлемді дыбыс 

динамиктеріне арналған.

a b
c
d
e

a Динамик жарық диоды
• Егер көлемді динамик негізгі 

құрылғыға сымсыз қосылмаса, 
қызыл немесе қызғылт сары болып 
жыпылықтайды.

• Көлемді динамик негізгі құрылғыға 
сымсыз қосылса немесе батарея 
сыйымдылығы толық не болмаса 30% 
шамасынан жоғары болса, ақ болып 
жанады.

• Батарея сыйымдылығы 30% 
шамасынан төмен болса, қызыл 
болып жанады.

• Батарея сыйымдылығы 10% 
шамасынан төмен болса, қызыл 
болып жыпылықтайды.

• Көлемді динамикті зарядтау кезінде 
(тек негізгі құрылғыға бекітілген 
көлемді динамиктерге арналған) 
қызғылт сары болып жанады.

b 
• Күту режиміне автоматты түрде 

өтсе, көлемді динамикті қосу үшін 
басыңыз.

• Көлемді динамикті күту режиміне 
ауыстыру үшін басып тұрыңыз.

c  түймесі/жарық диоды
• Көлемді динамикті Bluetooth 

режиміне ауыстыру үшін басыңыз.
• Көлемді динамикті Bluetooth 

режиміне ауыстырғанда және ешбір 
Bluetooth құрылғысы қосылмағанда, 
жарық диод жыпылықтайды.

• Көлемді динамикті Bluetooth 
режиміне ауыстырғанда және 
Bluetooth құрылғылары қосылғанда, 
жарық диод жанады.

d SOD түймесі/жарық диоды
• Көлемді динамикті SOD (көлемді 

сұрау бойынша) режиміне ауыстыру 
үшін басыңыз.

• Көлемді динамик SOD режиміне 
ауысқан кезде, жарық диод жанады.
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e RESET
Егер көлемді динамиктен жауап келмесе, 
көлемді динамикті әдепкі параметрлерге 
қайта орнату үшін үшкір затпен 5 секунд 
басып тұрыңыз.

Ескертпе

 • Егер көлемді динамиктегі  түймесі басылса, көлемді 
динамик негізгі құрылғыны ажыратады (немесе SOD 
режимі өшеді).

Сымсыз сабвуфер
Бұл өніммен бірге сымсыз сабвуфер беріледі.

 
a Сабвуфер көрсеткіші

• Сабвуфер негізгі құрылғыға 
қосылмағанда немесе қосылып 
жатқанда жыпылықтайды.

• Сабвуфер негізгі құрылғыға 
қосылғанда жанады.

• Сабвуфер күту режиміне өткенде 
немесе сымсыз қосылым 4 минутқа 
ажыратылғанда өшеді.

b CONNECT (жалғау)
Негізгі құрылғымен қосу мақсатында 
жұптастыру режиміне кіру үшін басыңыз.

c AC MAINS~
Қуат көзіне жалғау.

c

b

a

Қосқыштар
Бұл бөлімде осы өнімде қол жетімді 
қосқыштарға шолу жасалады.

Сол жақ негізгі динамикте

  
a TO R SPEAKER

Оң жақ негізгі динамикке жинаққа 
кіретін DIN кабелімен қосыңыз.

b AC MAINS~
Қуат көзіне жалғау.

Оң жақ негізгі динамикте

 
a COAX

Теледидардағы немесе сандық 
құрылғыдағы коаксиальді дыбыс шығу 
ұясына жалғау. 

b OPTICAL
Теледидардағы немесе сандық 
құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу 
ұясына жалғау. 

a b

de gf h

b
c

a

i

j
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c USB
• Аудио мультимедиасын ойнату үшін 

USB жад құрылғысына қосыңыз.
• Осы өнімнің бағдарламалық құралын 

жаңарту.

d ETHERNET
Кең ауқымды модемдегі немесе 
маршрутизатордағы ethernet портына 
жалғаңыз.

e HDMI IN 1
Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс 
ұясына жалғау.

f RESET
Егер көлемді динамиктен жауап келмесе, 
бұл өнімнің зауыттық параметрлерін 
қалпына келтіру үшін үшкір затпен 
5 секунд басып тұрыңыз.

g HDMI IN 2
Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс 
ұясына жалғау.

h TO TV - HDMI OUT (ARC)
Теледидардағы HDMI (ARC) кірісіне 
жалғау.

i TO L SPEAKER
Сол жақ негізгі динамикке жинаққа 
кіретін DIN кабелімен қосыңыз.

j AUDIO IN
AUDIO IN немесе AUX көзі арқылы 
құрылғыдағы аудио шығысына жалғаңыз 
(қашықтан басқару құралындағы AUDIO 
IN түймесін қайта-қайта басыңыз). 

3 Қосылу және 
параметрлерді 
орнату

Бұл бөлім осы өнімді теледидарға және басқа 
құрылғыларға қосуға, одан кейін оны орнатуға 
көмектеседі. 
Бұл өнім мен қосалқы құралдардың негізгі 
қосылымдары туралы ақпарат алу үшін 
жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз. 

Ескертпе

 • Идентификаторды және жабдық рейтингтерін 
өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр 
тақтасында көріңіз.

 • Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту 
алдында барлық құрылғылар розеткадан 
ажыратылғанын тексеріңіз.

Негізгі жабдықты қосу
Берілген DIN кабелі арқылы сол жақ негізгі 
динамикті оң жақ негізгі динамикке негізгі 
құрылғы сияқты қосыңыз. Мәліметтер үшін 
жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.

Ескерту

 • Жинаққа кіретін DIN кабелін негізгі құрылғыдағы 
коннекторға жалғағанда, өнімді зақымдап алмау үшін 
DIN кабелі дұрыс бағытта жалғанғанын тексеріңіз.

Желі орнату ұсынысы
Бұл өнімді алғаш рет қосқан кезде немесе 
желі орнатылмаған кезде, онлайн музыка 
қолданбаларынан музыканы тасымалдау үшін 
желіні орнату ұсынылады.
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 » Осы өнімнің дисплей панелінде 
SETUP (орнату) көрсетіледі.

 » Оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті 
жарық диод жыпылықтайды.

• Желі орнатуын баптандыру үшін 
«Chromecast кірістірілген және Spotify 
Connect» бөлімін қараңыз.

• Желі орнатуын өткізіп жіберу үшін басқа 
аудио кірісі көзін таңдаңыз.

Динамиктерді зарядтау
Егер сымсыз көлемді дыбыс динамигі негізгі 
құрылғыдан алынса, оның батарея заряды 
сымсыз динамиктегі индикаторлардан 
көрсетіледі.
• Ақ болып жанады: толық батарея 

немесе сыйымдылығы 30%-дан көп қалды
• Қызыл болып жанады: батарея қуаты 

төмен, 30%-дан аз қалған
• Қызыл болып жыпылықтайды: таусылуға 

жақын, 10%-дан аз қалған

  
1 Динамиктерді зарядтау үшін сол және 

оң жақ сымсыз динамиктерді негізгі 
құрылғыға (сол және оң жақ негізгі 
динамиктер) қойыңыз.

2 Негізгі құрылғыны қосыңыз.
 » Зарядталу барысында сымсыз 

динамиктегі қызғылт сары ЖШД 
жанады.

 » Толық зарядталғанда, сымсыз 
динамиктегі қызғылт сары ЖШД 
өшеді.

Ескертпе

 • Динамиктер шамамен 3 сағат зарядталуы мүмкін.

Негізгі құрылғымен қолмен 
жұптастыру
Негізгі құрылғыны, динамиктер мен сабвуферді 
қосқанда, сымсыз байланыс орнатылуы үшін 
сымсыз динамиктер мен сабвуфер негізгі 
құрылғымен (сол жақ және оң жақ негізгі 
динамиктер) автоматты түрде жұптасады. 
Келесі жағдайлардың бірінде негізгі 
құрылғымен қолмен жұптастыру талап 
етіледі.
• Негізгі құрылғы дыбысы сымсыз 

динамиктерден және сабвуферден 
естілмейді.

• Philips E6 көлемді динамиктерінің 1-ден 
көп жинағы тым жақын (10 м) жерде 
пайдаланылады.

1 Көлемді дыбыс динамиктерін негізгі 
құрылғыға орналастырыңыз.

2 Негізгі құрылғы мен сабвуферді қосыңыз.
3 Жұптастыру режиміне өту үшін 

сабвуфердегі CONNECT (жалғау) 
түймесін басыңыз.
 »  Сабвуфердегі көрсеткіш жылдам 

жыпылықтайды.

4 HDMI ARC режимінде (HDMI ARC 
түймесін басыңыз) болғанда қашықтан 
басқару құралында алты секунд ішінде  
түймесін екі рет, Дауысы + түймесін 
бір рет басыңыз, одан кейін BASS + 
түймесін басып тұрыңыз.
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 » Жұптау сәтті аяқталса, сабвуфердегі 
көрсеткіш жанады.

 » Жұптау сәтсіз болса, сабвуфердегі 
көрсеткіш баяу жыпылықтайды.

5 Жұптау сәтсіз болса, жоғарыдағы 
қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

 • Егер құрылғыдан алынған сымсыз көлемді 
динамиктерден дыбыс шықпаса, (не болмаса 
сымсыз көлемдік динамиктегі жарық диод шамы 
қызыл түспен және қызғылт сары түспен кезектесіп 
жыпылықтаса), негізгі құрылғымен сымсыз 
қосылым жасау үшін көлемді динамиктерді оған 
орналастырып, одан кейін алуға болады.

Динамиктерді орналастыру
Ең жақсы дыбыс әсері үшін барлық 
динамиктерді отыратын орынға қарай 
орналастырыңыз және құлақ деңгейіне 
(отырғандағы) жақын орнатыңыз. 

  SUB
WOOFER

RL

Ескертпе

 • Көлемді дыбыс бөлме пішіні және өлшемі, қабырға 
мен төбе түрі, терезелер мен шағылыстыратын 
беттер және динамик акустикасы сияқты 
факторларға байланысты. Оңтайлы параметрді табу 
үшін динамик орындарымен тәжірибелер өткізіңіз.

Динамиктерді орналастыру үшін мына жалпы 
нұсқауларды орындаңыз.
1 Отырған орын:

Бұл тыңдау аймағының ортасы.
2 Негізгі құрылғыны (сол және оң 

жақ негізгі динамиктерді) отыратын 
орынның алдына қойыңыз.

3 L/ R көлемді дыбыс динамиктері (сол/
оң): 
Артқы көлемдік динамиктерді отырған 
орынның сол жағына және оң жағына, 
онымен бір қатарға немесе оның 
артында қойыңыз. 

4 SUBWOOFER (сабвуфер)
Сабвуферді теледидардан кемінде бір 
метр солға немесе оңға орнатыңыз. 
Қабырғадан шамамен 10 сантиметр бос 
аралық қалдырыңыз.

Көлемдік динамиктерді бекіту
Мысалы, телешоулар мен жаңалықтар көру 
сияқты дыбысты тыңдау үшін көлемдік 
динамиктерді негізгі құрылғыға бекітуге де 
болады.
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Теледидардан аудионы қосу
Бұл өнімді теледидарға қосыңыз. Бұл 
өнімнің динамиктері арқылы теледидар 
бағдарламаларының аудиосын тыңдауыңызға 
болады. 

1-опция: HDMI (ARC) арқылы 
теледидарға жалғау
Ең жақсы сапалы дыбыс
Бұл өнім Дыбысты қайтару арнасы (ARC) 
мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. ARC 
мүмкіндігімен теледидар аудиосын осы өнім 
арқылы бір HDMI кабелі көмегімен естуге 
болады.

Қажетті әрекеттер
• Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі.
• Теледидар HDMI ARC және HDMI-

CEC параметрін қолдайды (толығырақ 
теледидардың пайдаланушы 
нұсқаулығынан қараңыз).

• Кейбір теледидар модельдері үшін 
теледидардың реттеу мәзірінен 
сыртқы динамик шығысын қосыңыз 
(толығырақ теледидардың пайдаланушы 
нұсқаулығынан қараңыз).

  
1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін 

пайдаланып, осы өнімдегі HDMI OUT 
(ARC) қосқышын теледидардағы HDMI 
ARC қосқышына қосыңыз. 
• Теледидардың HDMI ARC 

қосқышының белгісі басқа болуы 
мүмкін. Мәліметтерді теледидардың 
пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

TV

2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін 
қосыңыз. 
• Теледидардағы HDMI-CEC 

параметрлеріне қатысты ақаулар 
туралы ақпаратты алу мақсатында 
HDMI-CEC реттеуі дұрыс екенін 
тексеру үшін теледидардың 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз 
немесе қажет болса, теледидар 
өндірушісіне хабарласыңыз.

3 HDMI ARC қосылымын қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
HDMI ARC түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Барлық HDMI-CEC құрылғыларымен 100% 
үйлесімділікке кепілдік берілмейді.

 • Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, 
теледидар дыбысын осы өнім арқылы есту үшін 
аудио кабельді жалғаңыз.

2-опция: теледидарға оптикалық 
кабель арқылы қосу
Ең жақсы сапалы дыбыс 

  
1 Оптикалық кабель арқылы осы өнімдегі 

OPTICAL қосқышын теледидардағы 
оптикалық шығыс көзіне қосыңыз. 
• Теледидардағы цифрлық оптикалық 

шығыс көзі OPTICAL OUT, SPDIF 
немесе SPDIF OUT белгісімен 
белгіленуі мүмкін. 

2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
OPTICAL түймесін басыңыз.

TV
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3-опция: теледидарды коаксиалды 
кабель арқылы қосу
Ең жақсы сапалы дыбыс 

  
1 Коаксиалды кабель арқылы осы өнімдегі 

COAXIAL қосқышын теледидардағы 
коаксиалды шығыс көзіне қосыңыз. 
• Теледидардағы цифрлық коаксиалды 

шығыс көзі COAXIAL/DIGITAL 
OUT немесе DIGITAL AUDIO OUT 
белгісімен белгіленуі мүмкін. 

2 Коаксиалды қосылымды қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
COAX түймесін басыңыз.

4-опция: теледидарға аналогтық 
аудио кабельдері арқылы қосу
Қарапайым сапалы дыбыс 

  
1 Осы өнімдегі AUDIO IN (3,5 мм ұя) 

қосқыштарын теледидардағы аналогтық 
аудио шығысына (қызыл және ақ) 
аналогтық кабельмен жалғаңыз.
• Сыртқы құрылғыдағы аналогтық 

аудио шығыс көзі AUDIO OUT 
белгісімен белгіленуі мүмкін.

TV

TV

2 Аналогтық аудио қосылымын қосу 
үшін осы өнімнің қашықтан басқару 
құралындағы AUDIO IN түймесін 
қайталап басыңыз. 
 » Осы өнімнің дисплей панелінде AUX 

көрсетіледі.

Басқа құрылғылардан 
аудионы қосу
Сондай-ақ, аудионы басқа құрылғылардан 
осы өнімнің динамигі арқылы ойнатуға 
болады.

1-опция: басқа құрылғыға 
оптикалық кабель арқылы қосу
Ең жақсы сапалы дыбыс 

  
1 Оптикалық кабель арқылы осы 

өнімдегі OPTICAL қосқышын сыртқы 
құрылғыдағы оптикалық шығыс көзіне 
қосыңыз. 
• Сыртқы құрылғыдағы цифрлық 

оптикалық шығыс көзі OPTICAL 
OUT, SPDIF немесе SPDIF OUT 
белгісімен белгіленуі мүмкін. 

2 Оптикалық қосылымды қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
OPTICAL түймесін басыңыз.
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2-опция: басқа құрылғыға 
коаксиалды кабель арқылы қосу
Ең жақсы сапалы дыбыс 

  
1 Коаксиалды кабель арқылы осы өнімдегі 

COAXIAL қосқышын сыртқы құрылғыдағы 
коаксиалды шығыс көзіне қосыңыз. 
• Сыртқы құрылғыдағы цифрлық 

коаксиалды шығыс көзі COAXIAL/
DIGITAL OUT немесе DIGITAL 
AUDIO OUT белгісімен белгіленуі 
мүмкін. 

2 Коаксиалды қосылымды қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
COAX түймесін басыңыз.

3-опция: басқа құрылғыға аналогтық 
аудио кабельдері арқылы қосу
Қарапайым сапалы дыбыс 

  
1 Осы өнімдегі AUDIO IN (3,5 мм ұя) 

қосқыштарын сыртқы құрылғыдағы 
аналогтық аудио шығысына (қызыл және 
ақ) аналогтық кабельмен жалғаңыз.
• Сыртқы құрылғыдағы аналогтық 

аудио шығыс көзі AUDIO OUT 
белгісімен белгіленуі мүмкін.

AUDIO OUT
RL

2 Аналогтық аудио қосылымын қосу 
үшін осы өнімнің қашықтан басқару 
құралындағы AUDIO IN түймесін басыңыз. 
 » Осы өнімнің дисплей панелінде AUX 

көрсетіледі.

Сандық құрылғыларды 
HDMI арқылы жалғау
Телеприставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы 
немесе ойын консолі сияқты сандық 
құрылғыны осы өнімге бір HDMI жалғау 
жүйесі арқылы қосыңыз. Құрылғыларды 
осылайша жалғағанда және файлды немесе 
ойынды ойнатқанда,
• теледидарда бейне көрсетіледі және 
• бұл өнімде дыбыс автоматты түрде 

шығады. 

1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін 
пайдаланып сандық құрылғыдағы HDMI 
OUT қосқышын осы өнімдегі HDMI IN 
1/2 қосқышына қосыңыз.

2 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін 
пайдаланып, осы өнімдегі HDMI OUT 
(ARC) қосқышын теледидардағы HDMI 
қосқышына қосыңыз. 
• Теледидарда және қосылған 

құрылғыда HDMI-CEC басқару 
элементтерін қосыңыз (қолжетімді 
болса). Мәліметтерді теледидардың 
және құрылғының пайдаланушы 
нұсқаулығынан қараңыз.

3 HDMI IN қосылымын қосу үшін осы 
өнімнің қашықтан басқару құралындағы 
HDMI 1/2 түймесін басыңыз.
• Егер ТД HDMI CEC үйлесімді 

болмаса, теледидарды дұрыс бейне 
кірісін таңдаңыз.
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4 Chromecast 
кірістірілген 
және Spotify 
Connect

Осы өнімнің динамиктері арқылы келесі 
онлайн музыка қызметтерінен музыка 
тыңдауға болады.
• Chromecast қосулы қолданбалар
• Spotify Connect

Қажетті әрекеттер
• Android 4.3 немесе одан кейінгі 

жүйелер орнатылған смартфон/планшет; 
iOS 8.0 немесе одан кейінгі жүйелер 
орнатылған iPhone/iPad.

• Philips «HCWeSet» қолданбасын 
Google Play немесе iOS App Store 
дүкенінен жүктеп алыңыз.

• Желі маршрутизаторы.
• Желі кабелі (сымды байланысқа арналған).

Бұл өнімді желіге қосу
Chromecast кірістірілген және Spotify Connect 
қызметтерін пайдалану үшін осы өнімді 
желіге қосу үшін желіні орнату керек.

Бастау алдында
• Осы өнім мен ұялы құрылғыда бір желі 

пайдаланылатынын тексеріңіз.
• Сымды желі үшін осы өнімдегі LAN 

коннекторы желілік кабелін желі 
маршрутизаторына жалғаңыз.

• Сымсыз желі үшін осы өнімде 
кірістірілген Wi-Fi бар.

1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 
қолданбасын іске қосыңыз.

2 Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы 
қолданба нұсқауларын орындаңыз.

• Бастапқы орнату бетінде орнатуды 
баптандыру үшін «Жаңа динамик 
орнату» опциясын таңдаңыз.

• iOS пайдаланушылары үшін: 
Ұсынылған кезде осы өнімді таңдау 
үшін iOS құрылғысының Wi-Fi тізіміне 
өтіп, желіні орнатуды жалғастыру 
үшін қолданбаға оралыңыз.

• Бұл өнім желіге қосылып жатқанда 
оң жақ негізгі динамиктегі ақ түсті 
жарық диод жыпылықтайды.

• Бұл өнім желіге қосылғанда оң жақ 
негізгі динамиктегі ақ түсті жарық 
диод жанады.

Ескертпе

 • Желіні орнату барысында Chromecast қосылған 
қолданбаларды қосу үшін Google қызметін және 
құпиялылық келісімді қабылдаңыз.

 • Желіні орнату барысында желі байланысы орнатылмаса, 
қайталау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Музыканы осы өнімге 
тасымалдау
Желіні сәтті орнатудан кейін онлайн 
Chromecast кірістірілген және Spofity 
Connect қызметтерінен осы өнімге музыканы 
тасымалдауға болады.
1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 

қолданбасын іске қосыңыз.
2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.

 » Басты бетте Chromecast қосулы 
қолданбалар және Spotify 
қолданбасы көрсетіледі.

3 Музыканы ойнату үшін музыка қызметі 
белгішесін түртіңіз.
• Егер мобильді құрылғыда музыка 

қолданбасы бұрыннан орнатылған 
болса, қолданба іске қосылады.

• Егер мобильді құрылғыда музыка 
қолданбасы орнатылмаған болса, 
қолданбаны орнату үшін Google Play 
немесе iOS App Store дүкеніне 
бағытталасыз.
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• Chromecast кірістірілген және Spotify 
Connect пайдалану әдісі туралы 
ақпаратты «Қолданбаның басты 
мәзірінде жылжу» бөлімінен қараңыз.

 » Мобильді құрылғыда ойнатылатын 
музыка осы өнімге ағынмен 
тасымалданады.

Ескертпе

 • Желіні реттегеннен кейін Spotify қолданбасы 
немесе қосылған Chromecast қолданбалары (мысалы, 
Google Play Music, TuneIn Radio, т.б.) мобильді 
құрылғыға орнатылған болса, онлайн музыканы 
осы өнімге ағынмен тасымалдау үшін осы музыка 
қолданбаларын жай ғана іске қосу керек.

 • Spotify Connect пайдалану үшін Spotify Premium 
пайдаланушысы қажет.

 • Бағдарламалық құралды жаңартуға болатыны 
анықталғанда оң жақ негізгі динамиктегі қызғылт 
сары түсті жарық диоды жанады.

Қолданбаның басты 
мәзірінде жылжу

1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 
қолданбасын іске қосыңыз.

2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
3 Келесі мүмкіндіктер мәзірі опцияларына 

кіру үшін  опциясын таңдаңыз.
• «Менің динамиктерім» опциясы 

арқылы осы өнімнің бағдарламалық 
құралының нұсқасын тексеріп, 
оны жаңартыңыз, өнімнің әдепкі 
параметрлерін қалпына келтіріңіз, 
өнімнің атауын реттеңіз және уақыт 
белдеуін орнатыңыз.

• Chromecast кірістірілген пайдалану 
әдісі туралы ақпарат.

• Spotify Connect пайдалану әдісі 
туралы ақпарат.

• Құқықтық ақпарат пен ескертпеге 
кіріңіз.

• Тұтынушыға қолдау көрсету 
орталығына кіріңіз.

5 Кеңістіктік 
калибрлеу

Келесі ыңғайлылыққа қол жеткізуге және 
көлемді дыбыс деңгейін оңтайландыруға 
кеңістіктік калибрлеу пайдаланылады.
• Сымсыз көлемді динамиктерді 

қалауыңызға қарай орналастыруға және 
• отыратын орныңызға сәйкес сымсыз 

көлемді динамиктердің орналасуын 
автоматты түрде теңдестіруге болады.

Кеңістіктік калибрлеу екі қадамнан тұрады.
• 1-қадам: тыңдау ауданын калибрлеу
• 2-қадам: көлемді динамик орнын 

калибрлеу

Калибрлеу кезінде
• Егер кеңістік калибрлеу бірінші рет 

орындалса, 1-қадамды және 2-қадамды 
ретімен орындаңыз.

• Егер отыратын орныңызды қайта 
жобаласаңыз, 1-қадамды және 
2-қадамды ретімен орындаңыз.

• Егер сымсыз көлемді динамиктерді 
қайта орналастырсаңыз, 2-қадамды 
бөлек (1-қадамды орындамауға болады) 
орындаңыз.

Бастау алдында
• Бөлменің тыныш екендігін тексеріңіз.
• Сол жақ және оң жақ негізгі 

динамиктерінің арасында кедергі жоқ 
екенін тексеріңіз.

• Сымсыз көлемді динамиктерді динамик 
орналасқан бетін негізгі құрылғыға 
қаратып қойыңыз.

• Негізгі құрылғы, сымсыз көлемді 
динамиктер толығымен бір-біріне 
«көрінетінін», осындай көріністі 
құлыптайтын кедергі жоқтығын 
тексеріңіз. 

• Сол жақ және оң жақ негізгі динамиктер 
арасындағы ең аз арақашықтық 0,8 м 
(2,6'), ең үлкен арақашықтық 3 м (20') 
болуы керек.
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• Сымсыз көлемді динамиктер мен негізгі 
құрылғы арасындағы ең аз арақашықтық 
0,8 м (2,6'), ең үлкен арақашықтық 6 м 
(10') болуы керек.

1-қадам: тыңдау ауданын 
калибрлеу
Бұл қадам отырған орныңыздың балансы 
арқылы көлемді оңтайландырады.
1 Сымсыз көлемді динамиктерді 

қалаған екі бекіту орнына (диван) 
орналастырыңыз.
• Сымсыз көлемді динамиктер негізгі 

құрылғыға сымсыз қосылғанын 
тексеріңіз (сымсыз динамиктегі SOD 
түймесін басыңыз).

  
2 Калибрлеуді бастау үшін қашықтан 

басқару құралындағы CALIBRATION 
түймесін үш секундтай басып тұрыңыз.
 » Дисплей панелінде ZONE (аудан) 

көрсетіледі.
 » Сымсыз көлемді динамиктерден 

калибрлеу дыбыстарын естуге 
болады.

3 Калибрлеу дыбысы аяқталғанша күтіңіз.
 » Дисплей панелінде ->SPEAKER 

(динамик) көрсетіледі. 

4 Одан кейін жаңа параметрлерді аяқтап 
сақтау үшін 2-қадамды (көлемді динамик 
орнын калибрлеу) орындаңыз.

2-қадам: көлемді динамик 
орнын калибрлеу
Бұл қадам сымсыз көлемді динамиктер 
орнының балансы арқылы көлемді 
оңтайландырады.
1 Сымсыз көлемді динамиктерді қалаған 

жерге орналастырыңыз.
• Сымсыз көлемді динамиктер негізгі 

құрылғыға сымсыз қосылғанын 
тексеріңіз (сымсыз динамиктегі SOD 
түймесін басыңыз).

  
2 Калибрлеуді бастау үшін CALIBRATION 

түймесін басыңыз.
• Егер сымсыз көлемді динамиктердің 

орнын ауыстырсаңыз және бастапқы 
кеңістіктік калибрлеу аяқталғаннан 
кейін 1-қадамды (тыңдау ауданын 
калибрлеу) өткізіп жіберсеңіз, 
CALIBRATION түймесін үш рет 
басыңыз.

 » Сымсыз көлемді динамиктерден 
калибрлеу дыбыстарын естуге 
болады. 
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3 Калибрлеу дыбысы аяқталғанша күтіңіз.
 » Егер калибрлеу сәтті болса, дисплей 

панелінде DONE (дайын) хабары 
көрсетіледі. Сонымен қатар, жаңа 
параметрлер сақталады.

Ескертпе

 • Кеңістіктік калибрлеу шамамен үш минут алады.
 • Егер сымсыз көлемді динамиктер дұрыс 

орналастырылмаса немесе ойнатылатын әуенде 
күшті көлемді дыбыс әсері болса, кеңістіктік 
дыбысты жетілдіру байқалады.

 • Егер сымсыз көлемді динамиктердің орны 
өзгертілсе, калибрлеудің соңында экранда бірнеше 
секунд L<->R көрсетіледі де, калибрлеу аяқталады.

 • Калибрлеу барысында калибрлеуден бас тарту үшін 
CALIBRATION түймесін бассаңыз, параметрлер 
әдепкі күйіне оралады.

 • Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса немесе FAIL 
(сәтсіз) сияқты қате туралы хабар дисплей панелінде 
көрсетілсе, параметрлер әдепкі күйіне оралады.

 • Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса, кеңістіктік 
калибрлеуді қайталап, осы тарау басында 
сипатталған калибрлеу нүктелері толығымен сәйкес 
екендігін тексеріңіз.

6 Өніміңізді 
пайдалану

Бұл бөлім қосылған құрылғылардан дыбысты 
ойнату үшін осы өнімнен пайдалануға 
көмектеседі.

Бастау алдында
• Қысқа бастау нұсқаулығында және 

пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған 
қажет қосылымдарды жасаңыз.

• Бұл өнімді басқа құрылғыларға арналған 
дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе 
төмендету үшін Дыбыс деңгейі +/- 
түймесін басыңыз.
• Дыбысты өшіру үшін,  түймесін 

басыңыз.
• Дыбысты қалпына келтіру үшін,  

түймесін қайтадан басыңыз немесе 
Дыбыс деңгейі +/- түймесін 
басыңыз.

Тек сымсыз көлемді динамиктер үшін
1 Сымсыз көлемді динамиктер негізгі 

құрылғыға (SOD режимінде) сымсыз 
қосылған кезде, дыбыс деңгейін 
жоғарылату немесе төмендету үшін 
REAR VOL.+/- түймесін басыңыз.

Дыбысты таңдау
Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша 
дыбысты таңдауға көмектеседі.
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Дыбыс режимі
Бейнеге немесе музыкаға сай алдын ала 
анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.
• Көлемдік тыңдау тәжірибесін жасау үшін 

MOVIE түймесін басыңыз. Фильм көруге 
ыңғайлы.

• Екі арналы немесе бірнеше арналы 
стерео жасау үшін MUSIC түймесін 
басыңыз. Музыканы тыңдау үшін тамаша. 

• Адам дауысын тыңдау үшін анығырақ 
және ерекше ететін дыбыс әсерін жасау 
мақсатында VOICE түймесін басыңыз.

• Дыбыс өнімділігін оңтайландыру үшін 
кіріс дыбысының мазмұнына негіздеп 
алдын ала анықталған дыбыс режимін 
(MOVIE, MUSIC немесе VOICE) 
автоматты түрде таңдау үшін SMART 
түймесін басыңыз.

МАҒАН ЖАҚЫН (маған жақын)
Көршілерді мазаламай, соңғы анық дыбысты 
шығару үшін сымсыз көлемді динамиктерді 
өзіңізге жақын қойып, осы мүмкіндікті іске 
қосыңыз (негізгі құрылғы дыбысын өшіруге 
арналған).

Ескертпе

 • Сымсыз көлемді динамиктер сымсыз негізгі 
құрылғыға қосылған (немесе SOD режимі қосылған) 
кезде ғана осыны қолдануға болады.

 • Егер CLOSE TO ME (маған жақын) қосылса, MOVIE 
және MUSIC түймелерінің функциялары өшеді.

1 Мүмкіндікті іске қосу үшін 3 секунд бойы 
VOICE түймесін басып тұрыңыз.
 » CLOSE TO ME (маған жақын) 

дисплей панелінде бір рет айналады.
 » Негізгі құрылғы дыбысы өшеді.

2 Осы дыбыс режимінен шығу үшін VOICE 
түймесін қайтадан үш секунд басып 
тұрыңыз.
 » Бастапқы дыбыс режимі қосылады.

Эквалайзер
Бұл өнімнің жоғарғы жиілік (жоғарғы 
дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (басс) 
параметрлерін өзгертіңіз.
1 Жиілікті өзгерту үшін TREBLE +/- немесе 

BASS +/- түймесін басыңыз.

Бейне мен дыбысты синхрондау
Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған 
болса, дыбысты бейнеге сай болатындай 
кідіртіңіз.
1 Дыбысты бейнемен үндестіру үшін 

AUDIO SYNC +/- түймесін басыңыз.
• AUDIO SYNC + дыбыс кідірісін 

көбейтеді, ал AUDIO SYNC - дыбыс 
кідірісін азайтады.

Авто дыбыс деңгейі
Басқа көзге ауысқанда дыбыс деңгейін 
тұрақты сақтау үшін автоматты дыбыс 
деңгейін қосыңыз. 
Сондай-ақ, ол тыныш қойылымдар үшін 
дыбыс деңгейін жоғарылатып, ал қатты 
дыбысты қойылымдар үшін дыбыс деңгейін 
төмендетіп, дыбыс динамикасын қысады. 
1 Автоматты дыбыс деңгейін қосу 

немесе өшіру үшін AUTO VOL. түймесін 
басыңыз.
 » Автоматты дыбыс деңгейі қосылған 

кезде, дисплей панеліндеON AUTO 
VOLUME бір рет айналады.

 » Автоматты дыбыс деңгейі өшкен 
кезде, дисплей панеліндеOFF AUTO 
VOLUME бір рет айналады.

Түн режимі
Ақырын тыңдау үшін түнгі режим дыбыс 
ойнатылған кезде қатты дыбыстардың 
деңгейін төмендетеді. Түн режимі тек Dolby 
Digital динамиктері үшін қол жетімді. 
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1 Түн режимін қосу немесе өшіру үшін 
NIGHT түймесін басыңыз.
 » Түн режимі қосылып тұрғанда 

дисплей панеліндеON NIGHT мәтіні 
аз уақытқа көрсетіледі.

 » Түн режимі өшіп тұрғанда дисплей 
панеліндеOFF NIGHT мәтіні аз 
уақытқа көрсетіледі.

Ескертпе

 • Дыбыс деңгейі қосулы күйге орнатылса, түн режимін 
қоса алмайсыз.

MP3 ойнатқышы
Дыбыстық файлдарды немесе музыканы 
ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Қажетті әрекеттер
• MP3 ойнатқышы.
• 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.

1 3,5 мм стерео аудио кабельмен 
MP3 ойнатқышын оң жақ негізгі 
динамиктегі AUDIO IN коннекторына 
жалғаңыз.

2 AUDIO IN түймешігін қайта-қайта 
басыңыз.
 » AUDIO IN дисплей панелінде 

көрсетіледі.

3 Дыбыстық файлдарды немесе 
музыканы таңдау және ойнату үшін 
MP3 ойнатқышындағы түймелерді 
басыңыз.
• MP3 ойнатқышында дыбыс деңгейін 

ең жоғарғы 80% дыбыс деңгейі 
ауқымында орнату ұсынылады.

USB жад құрылғылары
MP3 ойнатқышы және USB флэш жады, т.б. 
сияқты USB сақтау құрылғысындағы дыбысты 
тыңдаңыз.

Қажетті әрекеттер
• FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен 

пішімделген және көлемдік жад 
сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы.

1 USB жад құрылғысын осы өнімге қосыңыз.
2 Қашықтан басқару құралындағы USB 

түймесін басыңыз. 
3 Ойнатуды басқару үшін қашықтан 

басқару құралын пайдаланыңыз.
• Ойнатуды бастау, кідірту немесе 

жалғастыру үшін  түймесін 
басыңыз.

• Алдыңғы немесе келесі жолға өту 
үшін   /  түймесін басыңыз.

• USB құрылғысы ойнатылып жатқанда 
төмендегі ойнату режимдерінің бірін 
таңдау үшін USB түймесін басыңыз.
• RPT TRACK: ағымдағы жолды 

қайталау.
• RPT ALL: бір қалтадағы барлық 

жолдарды қайталау.
• RPT RANDOM: бір қалтада 

кездейсоқ ретпен ойнату.
• RPT OFF: қайталау немесе 

кездейсоқ ретпен ойнату 
режимінен шығу.

Ескертпе

 • Бұл өнім USB сақтау құрылғысының белгілі бір 
түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.

 • USB ұзарту кабелін пайдалансаңыз, USB хабы немесе 
USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы 
танылмауы мүмкін.

 • Сандық камераның PTP және MTP протоколдарына 
қолдау көрсетілмейді.

 • USB сақтау құрылғысы оқылып жатқанда, оны 
шығарып алмаңыз.

 • DRM көмегімен қорғалған музыка файлдарына (MP3) 
қолдау көрсетілмейді. 

 • USB портын қолдау: 5 В , 1 А.
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Музыканы Bluetooth арқылы 
ойнату
Bluetooth арқылы өніміңізді Bluetooth 
құрылғысымен (iPad, iPhone, сенсорлы 
iPod, Android телефоны немесе ноутбук 
сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда 
сақталған дыбыстық файлдарды осы өнімнің 
динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

Қажетті әрекеттер
• Қолдау көрсетілетін Bluetooth 

құрылғысы:
• Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
• Bluetooth нұсқасы: Bluetooth Low 

Energy мүмкіндігі бар Bluetooth V4.1
• Негізгі құрылғы (сол жақ және оң жақ 

негізгі динамиктер) мен Bluetooth 
құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы — 
шамамен 10 метр (30 фут).

Ескертпе

 • Музыка ағыны құрылғы мен осы өнім арасындағы 
қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе 
бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа 
құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.

 • Егер осы өнімді басқа Bluetooth құрылғысымен қосу 
керек болса, ағымдағы Bluetooth байланысын үзіңіз.

Негізгі құрылғыдағы Bluetooth 
функциясы

1 Негізгі құрылғы режимінен Bluetooth 
режиміне ауысу үшін қашықтан басқару 
құралындағы  түймесін басыңыз.
 » BT дисплейде жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
қызметін қосыңыз, байланысты бастау 
үшін Philips E6 опциясын іздеп тауып, 
таңдаңыз (Bluetooth қызметін қосу 
жолы туралы Bluetooth құрылғысының 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
 » Қосылу барысында дисплей 

панелінде BT жыпылықтайды.

3 Дисплейде BT жанғанша күтіңіз.
 » Егер байланыс сәтті болса, дисплей 

панелінде BT жанады.
 » Байланыс орнатылмаса, дисплей 

панелінде BT үздіксіз жыпылықтайды.

4 Bluetooth құрылғысында дыбыс 
файлдарын немесе музыканы таңдап, 
ойнатыңыз.
• Ойнатып жатқанда қоңырау 

шалынса, музыканы ойнату уақытша 
тоқтатылады (бұл мүмкіндік жалғанған 
мобильді телефонға байланысты). 

• Bluetooth құрылғысы AVRCP 
профилін қолдайтын болса, жолды 
өткізу үшін қашықтан басқару 
құралындағы   /  түймесін 
басыңыз немесе ойнатуды уақытша 
тоқтату/жалғастыру үшін  
түймесін басыңыз.

• Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth 
құрылғысын негізгі құрылғыға жақын 
қойыңыз.

5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа 
көзді таңдаңыз.
 » Bluetooth режиміне қайта ауысқанда, 

Bluetooth байланысы қалпына келеді.
• Bluetooth байланысын үзу үшін 

қашықтан басқару құралындағы  
түймесін басып тұрыңыз.

Бір көлемді динамиктегі Bluetooth
Сол жақ немесе оң жақ көлемді динамикті 
негізгі құрылғыдан тәуелсіз оқшау Bluetooth 
динамигі ретінде пайдалануға болады.
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1 Bluetooth режиміне ауыстыру үшін 
сол жақ немесе оң жақ көлемді 
динамиктегі  түймесін басыңыз.
 » Оң жақ көлемді динамикте  жарық 

диоды жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
функциясын қосып, байланысты 
бастау үшін сол жақ немесе оң 
жақ көлемді динамик атауын іздеп, 
таңдаңыз (Bluetooth қосу әдісін 
Bluetooth құрылғысының пайдаланушы 
нұсқаулығынан қараңыз).
• Philips E6 -L сол жақ көлемді 

динамик үшін, ал Philips E6 -R оң жақ 
көлемді динамик үшін орнатылады.

 » Жалғау кезінде сол жақ немесе оң 
жақ көлемді динамикте  жарық 
диоды жыпылықтайды.

3 Көлемді динамикте  жарық диоды 
жанғанын күтіңіз.
 » Егер байланыс сәтті болса, байланыс 

дыбысы естіліп, көлемді динамикте  
жарық диоды жанады.

 » Егер байланыс сәтсіз болса, 
көлемді динамикте  жарық диоды 
жыпылықтайды.

4 Bluetooth құрылғысында дыбыс 
файлдарын немесе музыканы таңдап, 
ойнатыңыз.
• Ойнатып жатқанда қоңырау 

шалынса, музыканы ойнату уақытша 
тоқтатылады (бұл мүмкіндік 
жалғанған мобильді телефонға 
байланысты). 

• Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth 
құрылғысын көлемді динамикке 
жақын қойыңыз.

5 Bluetooth функциясынан шығу үшін 
көлемді динамиктегі SOD түймесін 
басыңыз.
 » Одан кейін көлемді динамик негізгі 

құрылғыға сымсыз қайта жалғанады.
 » Bluetooth режиміне қайта ауысқанда, 

Bluetooth байланысы қалпына келеді.

• Ағымдағы Bluetooth байланысын 
ажырату үшін көлемді динамиктегі  
түймесін басып тұрыңыз.

Ескертпе

 • Қашықтан басқару құралындағы функция бұл 
мүмкіндік үшін қолданылмайды.

Сымсыз динамиктердегі стерео 
Bluetooth
Негізгі құрылғыдан тәуелсіз стерео әсерін 
жасау үшін Bluetooth үшін біртұтас сол жақ 
және оң жақ көлемді динамиктерді бір-
бірімен жұптастыруға да болады.
Сол жақ көлемді динамик басты динамик, ал 
оң жақ көлемді динамик қосалқы динамик 
ретінде жұмыс істейді.

  
1 Екі динамикті де Bluetooth режиміне 

қосу үшін сол жақ және оң жақ көлемді 
динамиктегі  түймелерін басыңыз.
• Екі көлемді динамиктің де қосылып 

тұрғанын тексеріңіз.
• Оң жақ көлемді динамиктің басқа 

Bluetooth құрылғысына қосылып 
тұрмағанын тексеріңіз.

 » Сол жақ және оң жақ көлемді 
динамиктердегі  жарық диодтары 
жыпылықтайды.

2 Жұптауды баптандыру үшін сол жақ 
және оң жақ көлемді динамиктердегі  
түймелерін басыңыз.
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 » Сол жақ көлемді динамикте  
жарық диоды жыпылықтайды, ал оң 
жақ көлемді динамикте  жарық 
диоды жанып тұрады, бұл оң жақ 
көлемді динамиктің сол жақ көлемді 
динамикпен қосылғанын білдіреді.

3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth 
функциясын қосып, сол жақ көлемді 
динамикті Bluetooth құрылғысына қосу 
үшін, оны іздеп Philips E6 L тармағын 
таңдаңыз (Bluetooth функциясын 
қосу әдісін Bluetooth құрылғысының 
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
 » Сол жақ көлемді динамик пен 

Bluetooth құрылғысы арасындағы 
байланыс барысында сол жақ 
көлемді динамикте  жарық диоды 
әлі жыпылықтап тұрады.

4 Сол жақ көлемді динамикте  жарық 
диоды жанғанын күтіңіз.
 » Егер сол жақ көлемді динамик пен 

Bluetooth құрылғысы арасындағы 
байланыс орнатылса, сол жақ көлемді 
динамикте  жарық диоды жанады.

 » Егер сол жақ көлемді динамик пен 
Bluetooth құрылғысы арасындағы 
байланыс орнатылмаса, сол жақ 
көлемді динамикте  жарық диоды 
жыпылықтайды.

5 Bluetooth құрылғысында дыбыс 
файлдарын немесе музыканы таңдап, 
ойнатыңыз.
• Ойнатып жатқанда қоңырау 

шалынса, музыканы ойнату уақытша 
тоқтатылады (бұл мүмкіндік 
жалғанған мобильді телефонға 
байланысты). 

• Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth 
құрылғысын сол жақ көлемді 
динамикке жақын қойыңыз.

6 Оң жақ көлемді динамик пен сол жақ 
көлемді динамик арасындағы жұптауды 
үзу үшін, оң жақ көлемді динамиктегі 
SOD түймесін басыңыз.

Не болмаса, Bluetooth режимінен 
шығу немесе Bluetooth функциясын 
ойнатуды тоқтату үшін, сол жақ көлемді 
динамиктегі SOD түймесін басыңыз.
• Bluetooth байланысын ажырату 

үшін сол жақ көлемді динамиктегі  
түймесін басып тұрыңыз.

Ескертпе

 • Қашықтан басқару құралындағы функция бұл 
мүмкіндік үшін қолданылмайды.

NFC арқылы Bluetooth қосу
NFC (жақын арадағы байланыс) мобильді 
телефондары сияқты NFC-қосылған 
құрылғылары арасындағы қысқа ауқымды 
сымсыз байланысты іске қосатын технология 
болып табылады.

Қажетті әрекеттер
• NFC функциясы бар Bluetooth құрылғысы.
• Жұптастыру үшін NFC құрылғысын оң жақ 

негізгі динамиктің NFC тегіне тигізіңіз.

Ескертпе

 • NFC мүмкіндігі тек негізгі құрылғыға қолжетімді, 
сол жақ және оң жақ көлемді динамиктер үшін 
қолданылмайды.

1 Bluetooth құрылғысындағы NFC іске 
қосыңыз (мәліметтер үшін құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

2 Бұл өнімнен сигнал дыбысы естілгенше 
осы өнімнің NFC тегіндегі NFC 
құрылғысын түртіңіз.
• Өнімнің күту режимінен қосылғанын 

және басқа Bluetooth құрылғысынан 
ажыратылғанын тексеріңіз.

 » Дисплей панеліндеBT жанып, NFC 
құрылғысы осы өнімге Bluetooth 
арқылы қосылады.

 » Егер байланыс орнатылмаса, дисплей 
панеліндеBT жыпылықтайды.
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3 NFC құрылғысында дыбыс файлдарын 
немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
• Қосылымды тоқтату үшін осы өнімде 

NFC тегі бар NFC құрылғысын қайта 
түртіңіз.

Автоматты күту режимі
Желілік күту режимі
Бұл өнім желіге қосылған кезде 15 минут 
әрекетсіздіктен кейін өнім автоматты түрде 
желілік күту режиміне ауысады. Желілік күту 
режимі ұялы қолданбалардан музыканы 
тасымалдауға оңтайландырылған күту 
режимінен іске қосу уақытын қысқартады.

ECO күту режимі
Бұл өнім желіге қосылмаған кезде 15 минут 
әрекетсіздіктен кейін өнім автоматты түрде 
ECO күту режиміне ауысады. ECO күту 
режимі іске қосу уақытын қысқартады және 
аз қуат тұтынылады.
Желі күйінде осы өнімді ECO күту режиміне 
ауыстыру үшін қашықтан басқару құралындағы  
түймесін басып тұруға да болады.

Ескертпе

 • Егер өнім ECO күту режимінде болса, оң жақ негізгі 
динамиктегі қызыл түсті жарық диод жанады.

 • Егер өнім желілік күту режимінде болса, оң жақ 
негізгі динамиктегі ақ түсті жарық диод пен қызыл 
түсті жарық диод өшеді.

Дисплей жарықтығын 
орнату
Осы өнімде дисплей панелінде басқа 
жарықтық деңгейін таңдау үшін DIM 
түймесін қайта-қайта басуға болады.
Егер DIM 0 параметрін таңдасаңыз, түйме 
10 секунд ішінде басылмаса, жарық диод 
хабары өшеді.

Зауыттық параметрлерді 
қолдану
Егер өнім жауап бермесе немесе желіні 
орнатуда мәселе туындаса, бұл өнімнің 
зауытта орнатылған әдепкі параметрлерін 
қалпына келтіруге болады.

Ескертпе

 • Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған 
кезде бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта 
іске қосылады.

1-нұсқа.
1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 

қолданбасын іске қосыңыз.
• Бұл өнім желіге қосылғанын 

тексеріңіз.
• Көлемді динамиктердің негізгі 

құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.
2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін 

түртіңіз.
4 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.

 » Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.

5 Одан кейін «Зауыттық параметрді 
қалпына келтіру» опциясын таңдап, 
аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды 
орындаңыз.

2-нұсқа. 
1 Бұл өнімнің параметрлерін қайта орнату 

үшін оң жақ негізгі динамикте және 
тиісінше сымсыз көлемді динамиктерде 
RESET түймесін үшкір затпен 5 секунд 
басып тұрыңыз.
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7 Бағдарламалық 
құралды 
жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды 
алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен 
жаңартыңыз. 

Ескертпе

 • Осы өнім желіге қосылып, бағдарламалық құралды 
жаңартуға болатыны анықталған кезде оң жақ негізгі 
динамикте қызғылт сары түсті жарық диод жанады. 

 • Жаңартуға шамалы уақыт кетуі мүмкін. Жаңарту 
барысында осы өнімнің дисплей панелінде «UPG» 
(жаңарту) мәтіні көрсетіледі және жаңарту 
аяқталғанша күтіңіз.

Бағдарламалық құрал 
нұсқасын тексеру

1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 
қолданбасын іске қосыңыз.
• Бұл өнім желіге қосылғанын 

тексеріңіз.
2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін 

түртіңіз.
4 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.

 » Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.

5 «Бағдарлама туралы» опциясын 
таңдаңыз.
 » Дисплейде бағдарламалық құрал 

нұсқасының нөмірі мен басқа өнім 
туралы ақпарат көрсетіледі.

Бағдарламалық құралды 
Интернет арқылы жаңарту
1 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 

қолданбасын іске қосыңыз.
• Бұл өнім желіге қосылғанын тексеріңіз.

2 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
3 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін 

түртіңіз.
4 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.

 » Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.

5 Осы өнімнің атын таңдап, 
«Бағдарламалық құралды жаңарту» > 
«Желі» тармағын таңдаңыз.

6 Жаңартуды аяқтау үшін, экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз. 
 » Жаңарту кезінде дисплей панелінде 

«UPG XX» (жаңарту) көрсетіледі 
және «XX» жаңартудың аяқталу 
пайызын көрсетеді.

 » Жаңарту аяқталса, бұл өнім 
автоматты түрде өшеді және 
қайтадан қосылады.

 » Жаңарту сәтсіз болса, дисплей 
панелінде «ERROR» (қате) 
көрсетіледі, одан кейін бұл өнім 
автоматты түрде өшеді және 
қайтадан қосылады және жаңартуды 
қайта іске қосуды ескертеді.

Бағдарламалық құралды USB 
арқылы жаңарту

Ескерту

 • Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып 
жатқанда қуатты өшіріңіз немесе USB жад 
құрылғысын алып тастаңыз, себебі өнім зақымдалуы 
мүмкін.

Қажетті әрекеттер
• FAT16, FAT32 немесе NTFS көмегімен 

пішімделген USB сақтау құрылғысы.
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1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын 
www.philips.com/support бетінен 
тексеріңіз.
• Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал 

мен драйверлер» санатын басыңыз.
2 Бағдарламалық құралды USB жад 

құрылғысына жүктеп алыңыз.

a Жүктелген файлды мұрағаттан 
шығарыңыз және мұрағаттан 
шығарылған қалтаның атауы «UPG» 
екенін тексеріңіз.

b «UPG» файлын түбірлік каталогқа 
орнатыңыз.

3 USB жад құрылғысын осы өнімнің  
(USB) қосқышына жалғаңыз.

4 Ұялы құрылғыда Philips «HCWeSet» 
қолданбасын іске қосыңыз.
• Бұл өнім желіге қосылғанын 

тексеріңіз.
5 Қолданбаның басты бетіне өтіңіз.
6 Мәзір опцияларына кіру үшін  түймесін 

түртіңіз.
7 «Менің динамигім» опциясын таңдаңыз.

 » Қосылған құрылғылар тізімі беріледі.

8 Осы өнімнің атын таңдап, 
«Бағдарламалық құралды жаңарту» > 
«USB» тармағын таңдаңыз.

9 Жаңартуды аяқтау үшін, экрандағы 
нұсқауларды орындаңыз. 
 » Жаңарту кезінде дисплей панелінде 

«UPG XX» (жаңарту) көрсетіледі 
және «XX» жаңартудың аяқталу 
пайызын көрсетеді.

 » Жаңарту аяқталса, бұл өнім 
автоматты түрде өшеді және 
қайтадан қосылады.

 » Жаңарту сәтсіз болса, дисплей 
панелінде «ERROR» (қате) 
көрсетіледі, одан кейін бұл өнім 
автоматты түрде өшеді және 
қайтадан қосылады және жаңартуды 
қайта іске қосуды ескертеді.

8 Өнім 
сипаттамалары

Ескертпе

 • Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз 
өзгертілуі мүмкін.

Күшейткіш
• Жалпы шығарылатын қуат: 

192 Вт (орташа квадраттық мән) 
(+/- 0,5 дБ, 10% THD)

• Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ±3 дБ
• Сигнал-шу қатынасы: 

> 65 дБ (CCIR) / (A-өлшенген)
• Кіріс сезімталдық:

• AUDIO IN: 500 мВ
• AUX: 1000 мВ

Дыбыс
• S/PDIF сандық дыбыс кірісі:

• Коаксиалды: IEC 60958-3
• Оптикалық: TOSLINK

USB
• Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
• Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class 

(MSC)
• Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
• Ойнатуға болатын аудио файлдары: .aac, 

.mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

WLAN
 • Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты: 

• 2412–2472 МГц (Еуропа) / ≤ 20 дБм
• 2412–2462 МГц (АҚШ пен Азия) / 

≤ 20 дБм
• 5180–5240 МГц (бүкіл әлем) / 

≤ 14 дБм
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• 5745–5825 МГц (АҚШ пен Азия) / 
≤ 14 дБм

 • Еуропада 5150–5350 МГц жиіліктерінің 
ауқымы тек орынжайларда ғана 
пайдаланумен шектелінеді.

 • Сымсыз стандарттарды қолдайды: 
IEEE802.11 a/b/g/n

 • Қолдау көрсетілетін арналар:
• 2,4 ГГц: 1-13 (Еуропа) немесе 1-11 

(АҚШ және Азия)
• 5,X ГГц: 36, 40, 44, 48 (дүниежүзі) 

және 149, 153, 157, 161, 165 (АҚШ 
және Азия)

Bluetooth
 • Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP, 
 • Bluetooth нұсқасы: Bluetooth Low Energy 

мүмкіндігі бар Bluetooth V4.1
 • Жиіліктер диапазоны/шығыс қуаты: 

2400–2483,5 МГц / ≤ 20 дБм
 • NFC жиілігі: 13,56 МГц

Сымсыз динамикпен қосу
 • Жиіліктер диапазоны: 5725–5875 МГц 
 • Шығыс қуаты:  ≤ 14 дБм

Негізгі құрылғы (сол және оң жақ 
негізгі динамиктері)
 • Қуат көзі: 110-240 В~, 50-60 Гц
 • Қуатты тұтыну: 70 Вт
 • Күту режимінде қуатты тұтыну: 

• ECO күту режимі: ≤ 0,5 Вт 
• Желі күту режимі: < 6 Вт

 • Өлшемдері (Е x Б x Қ): 
161 x 302 x 161 мм 

 • Салмағы: әрқайсысы 2,4 кг

 • Кірістірілген динамиктер
• Сол жақ/оң жақ арна: 2 x вуфер 

(76,2 мм/3", 8 Ом) + 2 x твитер 
(25,4 мм/1", 8 Ом)

• Орталық арна: 2 x толық ауқым 
(76,2 мм/3", 8 Ом)

Көлемдік динамиктер
• Динамик кедергісі: 8 Ом
• Динамик драйверлері: 2 x 63,5 мм (2,5") 

толық ауқым
• Өлшемдері (Е x Б x Қ): 

161 x 111 x 161 мм
• Салмағы: әрқайсысы 1,0 кг

Сабвуфер
• Қуат көзі: 110-240 В~, 50-60 Гц
• Қуат тұтыну: 30 Вт
• Күту режиміндегі қуат тұтыну: ≤ 0,5 Вт 
• Кедергі: 4 Ом
• Динамик драйверлері: 1 x 165 мм (6,5") 

вуфер
• Өлшемдері (Е x Б x Қ): 

222 x 441 x 222 мм
• Салмағы: 5,4 кг

Қашықтан басқару құралының 
батареялары
• 2 x AAA-R03-1,5 В 

Күту режимінде қуатты басқару
• 15 минут бойы әрекетсіз тұрса, өнім күту 

режиміне немесе желілік күту режиміне 
автоматты түрде ауысады.

• Bluetooth байланысын өшіру үшін 
қашықтан басқару құралындағы Bluetooth 
түймесін басып тұрыңыз.

• Bluetooth байланысын іске қосу үшін 
Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth 
байланысын іске қосыңыз немесе 
Bluetooth байланысын NFC тегі (бар 
болса) арқылы қосыңыз.
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9 Ақаулықтарды 
жою

Абайлаңыз

 • Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді 
ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. 
Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар 
болса, қызметті сұрау алдында мыналарды 
тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, 
www.philips.com/support бетінде қолдау 
алыңыз. 

Негізгі бөлік
Бұл өнімдегі түймелер жұмыс істемейді.
• Бұл өнімді қуат көзінен бірнеше минутқа 

ажыратып, қайтадан қосыңыз.

Дыбыс
Бұл өнімнің динамиктерінде дыбыс 
шықпады.
• Бұл өнімдегі аудио кабельді теледидар 

немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. 
Бірақ, мына жағдайда бөлек дыбыстық 
қосылым қажет емес:
• Бұл өнім мен теледидар HDMI ARC 

қосылымы арқылы қосылған немесе
• құрылғы осы өнімдегі HDMI IN 

қосқышына қосылған.
• Осы өнімдегі аудио кіріс көзі 

теледидардағы немесе басқа 
құрылғылардағы аудио шығыс көзіне 
қосылғанын тексеріңіз.

• Бұл өнімді зауыттық параметрлеріне 
қалпына келтіріңіз.

• Қашықтан басқару құралында дұрыс 
дыбыс кірісін таңдаңыз.

• Бұл өнімнің дыбысы өшірілгендігін 
тексеріңіз. 

Сымсыз көлемді динамиктерден ешқандай 
дыбыс жоқ.
• Сымсыз көлемді динамиктің 

қосылғанын тексеріңіз. Сымсыз көлемді 
динамиктегі  түймесін басыңыз.

• Батареяны зарядтау үшін сымсыз 
көлемді динамиктерді негізгі құрылғыға 
орналастырыңыз.

• Егер негізгі құрылғыға сымсыз түрде 
қосу үшін сымсыз көлемді динамик 
пайдаланылса, сымсыз көлемді 
динамиктегі SOD түймесін басу керек.

• Егер сымсыз көлемді динамикті оқшау 
Bluetooth динамигі еткіңіз келсе, көлемді 
динамиктің Bluetooth құрылғысына 
қосылғанын тексеріңіз.

Негізгі құрылғыдан сабвуфер және сымсыз 
көлемді динамиктер арқылы дыбысты есту 
мүмкін емес.
• Сабвуферді негізгі құрылғымен қолмен 

жұптастырыңыз.
• Көлемді динамиктерді негізгі 

құрылғымен жұптастыру үшін сымсыз 
көлемді динамиктерді негізгі құрылғыға 
қайта орналастырыңыз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.
• Бұл өнім арқылы теледидардан дыбыс 

ойнатсаңыз, теледидар дыбысын 
өшіріңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.
• Дыбысты бейнемен үндестіру үшін 

AUDIO SYNC +/- түймесін басыңыз.

Bluetooth
Құрылғыны осы өніммен қосу мүмкін емес.
• Құрылғы осы өнімге қажетті үйлесімді 

профайлдарды қолдамайды.
• Құрылғының Bluetooth функциясын 

қоспағансыз. Функцияны қосу жолын 
құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан 
қараңыз.

• Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны 
дұрыстап қосыңыз.
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• Бұл өнім басқа бір Bluetooth 
құрылғысына әлдеқашан қосылған. 
Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті 
қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс 
ойнату сапасы нашар.
• Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны 

осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе 
құрылғы мен осы өнім арасындағы кез 
келген кедергіні алып тастаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты 
түрде қосылады және ажыратылады.
• Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны 

осы өнімге жақын жылжытыңыз немесе 
құрылғы мен осы өнім арасындағы кез 
келген кедергіні алып тастаңыз.

• Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth 
құрылғысындағы Wi-Fi функциясын 
өшіріңіз.

• Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу 
мақсатында Bluetooth қосылымын 
автоматты түрде ажыратуға болады. Бұл 
осы өнімнің бұзылғанын білдірмейді.

NFC
Құрылғыны NFC арқылы осы өніммен қосу 
мүмкін емес.
• Құрылғыға NFC тарапынан қолдау 

көрсетілгендігін тексеріңіз.
• NFC құрылғыда іске қосылғандығын 

тексеріңіз (мәліметтер үшін құрылғының 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

• Жұптастыру үшін осы өнімнің NFC 
тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.

Интернет қызметтері
Осы өнімге Chromecast кірістірілген немесе 
Spotify Connect қызметтері музыкасын 
тасымалдау мүмкін емес.
• Бұл өнім желіге қосылмаған және орнату 

орындалмаған жағдайда алғашқы орнату 
жұмысын орындаңыз.

Бұл өнімді желіге қосу мүмкін емес.
• Сымсыз желіге микротолқынды 

пештердің, DECT телефондарының 
немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi 
құрылғыларының кедергі жасамайтынын 
тексеріңіз. 

• Сымсыз маршрутизаторды және осы 
өнімді бір-бірінен бес метр қашықтықта 
қойыңыз.

• Осы өнім мен ұялы құрылғыда бір желі 
пайдаланылатынын тексеріңіз.

• Бұл өнімнің зауыттық параметрлерін 
қалпына келтіріңіз.

• Сымсыз маршрутизатордың mDNS 
параметрін қолдайтынын тексеріңіз.

Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.
• Егер кеңістіктік калибрлеу сәтсіз болса, 

келесі қате туралы хабардың бірі 
көрсетіледі. Қайта калибрлеу туралы 
қосымша мәліметтерді төртінші 
тараудан (Кеңістіктік калибрлеу) 
қараңыз.
• FAIL (сәтсіз): сол/оң жақ портативті 

динамик SOD режимінде еместігін 
немесе калибрлеу ауқымы сыртында 
екенін не белгілі бір кедергіге 
байланысты негізгі құрылғы, сол 
және оң жақ портативті динамиктер 
толығымен бір-біріне «көрінбейтінін» 
білдіреді.

• BATT LOW (батарея қуаты төмен): 
сол/оң жақ портативті динамик 
батареясының қуаты төмен екенін 
көрсетеді.

• ERROR (қате): сол және оң жақ 
портативті динамиктер негізгі 
құрылғыдан ажыратылмағанын 
көрсетеді.
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Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 
double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories.

 
For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS Licensing 
Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the 
Symbol together are registered trademarks, and 
DTS Digital Surround is a trademark of DTS, 
Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

 
The terms HDMI and HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI 
Licensing LLC in the United States and other 
countries.

The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson 
Innovations Limited is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners.
 

The N Mark is a trademark or registered 
trademark of NFC Forum, Inc. in the United 
States and in other countries. 

Chromecast is a trademark of Google Inc.  

The Spotify Software is subject to third party 
licenses found here: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.
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License Texts and 
Acknowledgements for any open 

source software used in this Philips 
product

Instructions to obtain source code for this software can be found in 
the user manual, or in the supplied safety leaflet (if available).

1. U-boot
#
# (C) Copyright 2000 - 2009
# Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
#
# See file CREDITS for list of people who contributed to this
# project.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License as
# published by the Free Software Foundation; either version 2 of
# the License, or (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
# warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
# PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for  
# more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public  
# License along with this program; if not, write to the Free Software  
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,  
# MA 02111-1307 USA
#
A copy of the GPL is included below at item 2.

2. Linux kernel
NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel 
services by normal system calls - this is merely considered normal 
use of the kernel, and does *not* fall under the heading of “derived 
work”.
Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software 
Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) 
is copyrighted by me and others who actually wrote it.
Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is 
concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or 
v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.

Linus Torvalds
----------------------------------------

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public 
License is intended to guarantee your freedom to share and change 

free software--to make sure the software is free for all its users. 
This General Public License applies to most of the Free Software 
Foundation’s software and to any other program whose authors 
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is 
covered by the GNU Library General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of free software (and 
charge for this service if you wish), that you receive source code 
or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs; and that you know you can do 
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. 
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis 
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. 
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, 
and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, 
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free 
software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, 
so that any problems introduced by others will not reflect on the 
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. 
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program 
will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent 
must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 

MODIFICATION
0.  This License applies to any program or other work which 

contains a notice placed by the copyright holder saying it may 
be distributed under the terms of this General Public License. 
The “Program”, below, refers to any such program or work, and 
a “work based on the Program” means either the Program or 
any derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/or translated into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are 
not covered by this License; they are outside its scope. The act 
of running the Program is not restricted, and the output from 
the Program is covered only if its contents constitute a work 
based on the Program (independent of having been made by 
running the Program). Whether that is true depends on what 
the Program does.

1.  You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s 
source code as you receive it, in any medium, provided that 
you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence 
of any warranty; and give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program.
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You may charge a fee for the physical act of transferring a 
copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions:
a)  You must cause the modified files to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change.
b)  You must cause any work that you distribute or publish, that 

in whole or in part contains or is derived from the Program 
or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge 
to all third parties under the terms of this License.

c)  If the modified program normally reads commands 
interactively when run, you must cause it, when started 
running for such interactive use in the most ordinary way, to 
print or display an announcement including an appropriate 
copyright notice and a notice that there is no warranty (or 
else, saying that you provide a warranty) and that users may 
redistribute the program under these conditions, and telling 
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the 
Program itself is interactive but does not normally print such 
an announcement, your work based on the Program is not 
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. 
If identifiable sections of that work are not derived from the 
Program, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as 
part of a whole which is a work based on the Program, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who 
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 
to exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on 
the Program with the Program (or with a work based on the 
Program) on a volume of a storage or distribution medium does 
not bring the other work under the scope of this License.

3.  You may copy and distribute the Program (or a work based on 
it, under Section 2) in object code or executable form under the 
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one 
of the following:
a)  Accompany it with the complete corresponding machine-

readable source code, which must be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or,

b)  Accompany it with a written offer, valid for at least three 
years, to give any third party, for a charge no more than your 
cost of physically performing source distribution, a complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on 
a medium customarily used for software interchange; or,

c)  Accompany it with the information you received as to 
the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution and 
only if you received the program in object code or executable 
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of 
the work for making modifications to it. For an executable 

work, complete source code means all the source code for all 
modules it contains, plus any associated interface definition files, 
plus the scripts used to control compilation and installation of 
the executable. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed 
(in either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 
the executable runs, unless that component itself accompanies 
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering 
access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are 
not compelled to copy the source along with the object code.

4.  You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program 
is void, and will automatically terminate your rights under 
this License. However, parties who have received copies, or 
rights, from you under this License will not have their licenses 
terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it. However, nothing else grants you permission to modify 
or distribute the Program or its derivative works. These actions 
are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, 
by modifying or distributing the Program (or any work based on 
the Program), you indicate your acceptance of this License to 
do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or 
modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on 
the Program), the recipient automatically receives a license from 
the original licensor to copy, distribute or modify the Program 
subject to these terms and conditions. You may not impose 
any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights 
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance 
by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute 
the Program at all. For example, if a patent license would not 
permit royalty-free redistribution of the Program by all those 
who receive copies directly or indirectly through you, then the 
only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section 
is intended to apply and the section as a whole is intended to 
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system, which 
is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide 
if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License.
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8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Program under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only 
in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of 
this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the General Public License from time to time. Such 
new versions will be similar in spirit to the present version, but 
may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the 
Program specifies a version number of this License which applies 
to it and “any later version”, you have the option of following 
the terms and conditions either of that version or of any later 
version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you 
may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other 
free programs whose distribution conditions are different, 
write to the author to ask for permission. For software which 
is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the 
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for 
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving 
the free status of all derivatives of our free software and of 
promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. 
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME 
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, 
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR 
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER 
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make 
it free software which everyone can redistribute and change under 
these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey 
the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it 
does.>
Copyright (C) 19yy <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it 
under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at 
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License 
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, 
Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this 
when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for 
details type `show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show 
the appropriate parts of the General Public License. Of course, the 
commands you use may be called something other than `show w’ and 
`show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever 
suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or 
your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 
`Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James 
Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the 
GNU Library General Public License instead of this License.

3. Sysvinit 2.88dsf, module-init-tools 3.12, util-
linux-ng 2.18, procps (ps, top) 3.2.8, psmisc 22.13, 
coreutils 6.9, gawk 3.1.5, grep 2.5.1a, findutils 
4.2.31, bash 3.2.51, tar 1.17, sed 4.1.5, gzip 1.3.12, 
inetutils 1.4.2, UBIFS, mtd-utils, glibc, gcc, gconv 
1.0.0, dhcpv6 dibbler, gdb 6.6, iproute2 2.6.38, 
ntpdate 4.2.6, tcpdump 4.3.0,  e2fsprogs 1.41.14, 
freetype, cpio, goahead, iputils, mongoose, 
nettools, udhcp, wifi-tools
All OSS modules mentioned in the section heading above are subject 
to the GPL, a copy of which is included in item 2.
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4. Libnl, nopoll,  nss-mdns, xz
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as 
the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the 
version number 2.1.]

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public 
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change 
free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages--typically libraries--of the Free 
Software Foundation and other authors who decide to use it. You can 
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this 
license or the ordinary General Public License is the better strategy to 
use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, 
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure 
that you have the freedom to distribute copies of free software (and 
charge for this service if you wish); that you receive source code or 
can get it if you want it; that you can change the software and use 
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you 
can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if 
you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or 
for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. 
You must make sure that they, too, receive or can get the source code. 
If you link other code with the library, you must provide complete 
object files to the recipients, so that they can relink them with the 
library after making changes to the library and recompiling it. And you 
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright 
the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal 
permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there 
is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by 
someone else and passed on, the recipients should know that what 
they have is not the original version, so that the original author’s 
reputation will not be affected by problems that might be introduced 
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of 
any free program. We wish to make sure that a company cannot 
effectively restrict the users of a free program by obtaining a 
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any 
patent license obtained for a version of the library must be consistent 
with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the 
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser 
General Public License, applies to certain designated libraries, and is 
quite different from the ordinary General Public License. We use this 
license for certain libraries in order to permit linking those libraries 
into non-free programs. 
When a program is linked with a library, whether statically or using 
a shared library, the combination of the two is legally speaking a 
combined work, a derivative of the original library. The ordinary 

General Public License therefore permits such linking only if the 
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General 
Public License permits more lax criteria for linking other code with 
the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it 
does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General 
Public License. It also provides other free software developers Less of 
an advantage over competing non-free programs. These disadvantages 
are the reason we use the ordinary General Public License for many 
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain 
special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it 
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must 
be allowed to use the library. A more frequent case is that a free 
library does the same job as widely used non-free libraries. In this 
case, there is little to gain by limiting the free library to free software 
only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free 
programs enables a greater number of people to use a large body 
of free software. For example, permission to use the GNU C 
Library in non-free programs enables many more people to use the 
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux 
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the 
users’ freedom, it 
does ensure that the user of a program that is linked with the Library 
has the freedom and the wherewithal to run that program using a 
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. Pay close attention to the difference between a 
“work based on the library” and a “work that uses the library”. The 
former contains code derived from the library, whereas the latter 
must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other 

program which contains a notice placed by the copyright holder 
or other authorized party saying it may be distributed under 
the terms of this Lesser General Public License (also called “this 
License”).
Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or 
data prepared so as to be conveniently linked with application 
programs (which use some of those functions and data) to form 
executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or 
work which has been distributed under these terms. A “work 
based on the Library” means either the Library or any derivative 
work under copyright law: that is to say, a work containing the 
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications 
and/or translated straightforwardly into another language. 
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the 
work for making modifications to it. For a library, complete 
source code means all the source code for all modules it 
contains, plus any associated interface definition files, plus the 
scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are 
not covered by this License; they are outside its scope. The act 
of running a program using the Library is not restricted, and 
output from such a program is covered only if its contents 
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constitute a work based on the Library (independent of the 
use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true 
depends on what the Library does and what the program that 
uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s 
complete source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy 
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence 
of any warranty; and distribute a copy of this License along with 
the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a 
copy, and you may at your option offer warranty protection in 
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any 
portion of it, thus forming a work based on the Library, and 
copy and distribute such modifications or work under the terms 
of Section 1 above, provided that you also meet all of these 
conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change. 
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no 

charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a 

table of data to be supplied by an application program that 
uses the facility, other than as an argument passed when the 
facility is invoked, then you must make a good faith effort 
to ensure that, in the event an application does not supply 
such function or table, the facility still operates, and performs 
whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots 
has a purpose that is entirely well-defined independent of 
the application. Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by this function must 
be optional: if the application does not supply it, the square root 
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. 
If identifiable sections of that work are not derived from the 
Library, and can be reasonably considered independent and 
separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections 
as part of a whole which is a work based on the Library, the 
distribution of the whole must be on the terms of this License, 
whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who 
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is 
to exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Library with the Library (or with a work based on the Library) 
on a volume of a storage or distribution medium does not bring 
the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General 
Public License instead of this License to a given copy of the 
Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this 
License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer version 
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has 
appeared, then you can specify that version instead if you wish.) 
Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for 
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies 
to all subsequent copies and derivative works made from that 
copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of 
the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or 
derivative of it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that 
you accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange. 
If distribution of object code is made by offering access to copy 
from a designated place, then offering equivalent access to copy 
the source code from the same place satisfies the requirement 
to distribute the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the 
Library, but is designed to work with the Library by being 
compiled or linked with it, is called a “work that uses the 
Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the 
Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library 
creates an executable that is a derivative of the Library (because 
it contains portions of the Library), rather than a “work that uses 
the library”. The executable is therefore covered by this License. 
Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a 
header file that is part of the Library, the object code for the 
work may be a derivative work of the Library even though the 
source code is not. 
Whether this is true is especially significant if the work can be 
linked without the Library, or if the work is itself a library. The 
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data 
structure layouts and accessors, and small macros and small 
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the 
object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a 
derivative work. (Executables containing this object code plus 
portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may 
distribute the object code for the work under the terms of 
Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6, 
whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine 
or link a “work that uses the Library” with the Library to 
produce a work containing portions of the Library, and 
distribute that work under terms of your choice, provided 
that the terms permit modification of the work for the 
customer’s own use and reverse engineering for debugging such 
modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work 
that the Library is used in it and that the Library and its use are 
covered by this License. You must supply a copy of this License. If 
the work during execution displays copyright notices, you must 
include the copyright notice for the Library among them, as well 
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, 
you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding 

machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work 
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is an executable linked with the Library, with the complete 
machine-readable “work that uses the Library”, as object 
code and/or source code, so that the user can modify the 
Library and then relink to produce a modified executable 
containing the modified Library. (It is understood that 
the user who changes the contents of definitions files in 
the Library will not necessarily be able to recompile the 
application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with 
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at 
run time a copy of the library already present on the user’s 
computer system, rather than copying library functions into 
the executable, and (2) will operate properly with a modified 
version of the library, if the user installs one, as long as the 
modified version is interface-compatible with the version that 
the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of 
performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy 
from a designated place, offer equivalent access to copy the 
above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses 
the library” must include any data and utility programs needed 
for reproducing the executable from it. However, as a special 
exception, the materials to be distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) 
of the operating system on which the executable runs, unless 
that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license 
restrictions of other proprietary libraries that do not normally 
accompany the operating system. Such a contradiction means 
you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the 
Library side-by-side in a single library together with other 
library facilities not covered by this License, and distribute such a 
combined library, provided that the separate distribution of the 
work based on the Library and of the other library facilities is 
otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same 

work based on the Library, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms of 
the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact 
that part of it is a work based on the Library, and explaining 
where to find the accompanying uncombined form of the 
same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute 
the Library except as expressly provided under this License. 
Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or 
distribute the Library is void, and will automatically terminate 
your rights under this License. However, parties who have 
received copies, or rights, from you under this License will not 
have their licenses terminated so long as such parties remain in 
full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have 
not signed it. However, nothing else grants you permission to 
modify or distribute the Library or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. 
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work 

based on the Library), you indicate your acceptance of this 
License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on 
the Library), the recipient automatically receives a license from 
the original licensor to copy, distribute, link with or modify the 
Library subject to these terms and conditions. You may not 
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third 
parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent 
issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this 
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously 
your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the 
Library at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely 
from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable 
under any particular circumstance, the balance of the section 
is intended to apply, and the section as a whole is intended to 
apply in other circumstances. 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of 
any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide 
if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is 
believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 
the original copyright holder who places the Library under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only 
in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of 
this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the Lesser General Public License from time to time. 
Such new versions will be similar in spirit to the present version, 
but may differ in detail to address new problems or concerns. 
Each version is given a distinguishing version number. If the 
Library specifies a version number of this License which 
applies to it and “any later version”, you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of 
any later version published by the Free Software Foundation. 
If the Library does not specify a license version number, you 
may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free 
programs whose distribution conditions are incompatible with 
these, write to the author to ask for permission. For software 
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to 
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
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for this. Our decision will be guided by the two goals of 
preserving the free status of all derivatives of our free software 
and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY 
“AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE 
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE 
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO 
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS 
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE 
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER 
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, we recommend making it free software 
that everyone can redistribute and change. You can do so by 
permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the 
terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. 
It is safest to attach them to the start of each source file to most 
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have 
at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is 
found.
<one line to give the library’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the 
License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
License along with this library; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 
USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 
`Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it! 

5. OpenSSL.
Open SSL is an Open Source toolkit implementing the Secure 
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) 
protocols as well as a full-strength general purpose cryptography 
library.
See http://www.openssl.org/, and in particular http://www.openssl.org/
source/license.html.
The license conditions are copied below.
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
---------------
/* =======================================
* Copyright (c) 1998-2008 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  
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* 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)
* 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 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.]
*/

6. Zlib general purpose compression library
See http://www.zlib.net/, and in particular http://www.zlib.net/
zlib_license.html.

/* zlib.h -- interface of the ‘zlib’ general purpose compression library 
version 1.2.3, July 18th, 2005
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied 
warranty. In no event will the authors be held liable for any damages 
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, 
including commercial applications, and to alter it and redistribute it 
freely, subject to the following restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented; you 

must not claim that you wrote the original software. If you use 
this software in a product, an acknowledgment in the product 
documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and 
must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source 
distribution.

Jean-loup Gailly  jloup@gzip.org
Mark Adler  madler@alumni.caltech.edu
*/ 

7. Freetype, a Free, High-Quality, and Portable 
Font Engine
The software is based in part of the work of the FreeType Team.
See http://freetype.sourceforge.net/, and in particular http://freetype.
sourceforge.net/FTL.TXT. 
Portions of the relevant license conditions are copied below.
The FreeType Project LICENSE   2006-Jan-27
Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and 
Werner Lemberg
…
1. No Warranty
------------------

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS’ WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
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CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE 
FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution
-------------------

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and 
irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, 
display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense 
the FreeType Project (in both source and object code forms) and 
derivative works thereof for any purpose; and to authorize others 
to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the 
following conditions:

…
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that 

states that the software is based in part of the work of the 
FreeType Team, in the distribution documentation. We also 
encourage you to put an URL to the FreeType web page in 
your documentation, though this isn’t mandatory.

… 

8. Expat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center 
Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
a copy of this software and associated documentation files (the 
“Software”), to deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE.

9. libpng
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In 
case of any discrepancy between this copy and the notices in the file 
png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately 
following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.2.35, February 14, 
2009, are Copyright (c) 2004, 2006-2009 Glenn Randers-Pehrson, 
and are distributed according to the same disclaimer and license 
as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of 
Contributing Authors

Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed 
according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the 
following individuals added to the list of Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the 
library or against infringement. There is no warranty that our efforts 
or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This 
library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory 
quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are 
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed 
according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the 
following individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright 
(c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as 
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of 
Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are 
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, “Contributing Authors” 
is defined as the following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing 
Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or 
implied, including, without limitation, the warranties of merchantability 
and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 
42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, 
exemplary, or consequential damages, which may result from the use 
of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of 
such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this 
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject 
to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be 

misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any 

source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, 
without fee, and encourage the use of this source code as a 
component to supporting the PNG file format in commercial 
products. If you use this source code in a product, acknowledgment is 
not required but would be appreciated.
A “png_get_copyright” function is available, for convenient use in 
“about” boxes and the like:
printf(“%s”,png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files 
“pngbar.png” and “pngbar.jpg (88x31) and “pngnow.png” (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open 
Source is a certification mark of the Open Source Initiative.
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Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 14, 2009

10. SQLite
All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the 
HYPERLINK “http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain”public 
domain by the authors. All code authors, and representatives of 
the companies they work for, have signed affidavits dedicating their 
contributions to the public domain and originals of those signed 
affidavits are stored in a firesafe at the main offices of HYPERLINK 
“http://www.hwaci.com”Hwaci. Anyone is free to copy, modify, 
publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, 
either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, 
commercial or non-commercial, and by any means. 
The previous paragraph applies to the deliverable code in SQLite - 
those parts of the SQLite library that you actually bundle and ship 
with a larger application. Portions of the documentation and some 
code used as part of the build process might fall under other licenses. 
The details here are unclear. We do not worry about the licensing of 
the documentation and build code so much because none of these 
things are part of the core deliverable SQLite library. 
All of the deliverable code in SQLite has been written from scratch. No 
code has been taken from other projects or from the open internet. 
Every line of code can be traced back to its original author, and all of 
those authors have public domain dedications on file. So the SQLite 
code base is clean and is uncontaminated with licensed code from 
other projects. 

11. ncurses 5.7
-------------------------------------------------------------------------------
-- Copyright (c) 1998-2000,2006 Free Software Foundation, Inc. 
--  Permission is hereby granted, free of charge, to any person 

obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or 
sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

--  The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software. 

--  THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 
IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE.

--  Except as contained in this notice, the name(s) of the above 
copyright holders shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software without 
prior written authorization. 

12. glibc (other licenses) v2.19
This file contains the copying permission notices for various files in 
the GNU C Library distribution that have copyright owners other 
than the Free Software Foundation.  These notices all require that a 
copy of the notice be included in the accompanying documentation 
and be distributed with binary distributions of the code, so be sure to 
include this file along with any binary distributions derived from the 

GNU C Library.  
All code incorporated from 4.4 BSD is distributed under the following 
license:
Copyright (C) 1991 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.  [This condition was removed.]
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. 
The DNS resolver code, taken from BIND 4.9.5, is copyrighted by UC 
Berkeley, by Digital Equipment Corporation and by Internet Software 
Consortium.  The DEC portions are under the following license:
Portions Copyright (C) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice and this permission notice appear in all copies, 
and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the document or 
software without specific, written prior permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS’’ AND DIGITAL 
EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH 
REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.  IN NO 
EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE 
FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING 
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
The ISC portions are under the following license:
Portions Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND INTERNET 
SOFTWARE CONSORTIUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES 
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO 
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EVENT SHALL INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM BE LIABLE 
FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING 
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 
The Sun RPC support (from rpcsrc-4.0) is covered by the following 
license:
Copyright (c) 2010, Oracle America, Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:
*  Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*  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.

*  Neither the name of the “Oracle America, Inc.” 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 COPYRIGHT HOLDERS 
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 COPYRIGHT HOLDER 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 following CMU license covers some of the support code for 
Mach, derived from Mach 3.0:
Mach Operating System 
Copyright (C) 1991,1990,1989 Carnegie Mellon University 
All Rights Reserved.
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 
documentation is hereby granted, provided that both the copyright 
notice and this permission notice appear in all copies of the software, 
derivative works or modified versions, and any portions thereof, and 
that both notices appear in supporting documentation. 
CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN 
ITS ``AS IS’’ CONDITION.  CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY 
LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE. 
Carnegie Mellon requests users of this software to return to
 Software Distribution Coordinator
 School of Computer Science
 Carnegie Mellon University
 Pittsburgh PA 15213-3890
or Software.Distribution@CS.CMU.EDU any improvements or 
extensions that they make and grant Carnegie Mellon the rights to 
redistribute these changes.
The file if_ppp.h is under the following CMU license:
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.  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 CARNEGIE MELLON 
UNIVERSITY 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 UNIVERSITY 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 following license covers the files from Intel’s “Highly Optimized 
Mathematical Functions for Itanium” collection:
Intel License Agreement
Copyright (c) 2000, Intel Corporation
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:
*  Redistributions of source code must retain the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*  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.

*  The name of Intel Corporation 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 LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL INTEL 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 files inet/getnameinfo.c and sysdeps/posix/getaddrinfo.c are 
copyright (C) by Craig Metz and are distributed under the following 
license:
/* The Inner Net License, Version 2.00
The author(s) grant permission for redistribution and use in source 
and binary forms, with or without modification, of the software and 
documentation provided that the following conditions are met:
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0.  If you receive a version of the software that is specifically labelled 
as not being for redistribution (check the version message and/or 
README), you are not permitted to redistribute that version of the 
software in any way or form.

1.  All terms of the all other applicable copyrights and licenses must 
be followed.

2.  Redistributions of source code must retain the authors’ copyright 
notice(s), this list of conditions, and the following disclaimer.

3.  Redistributions in binary form must reproduce the authors’ 
copyright notice(s), this list of conditions, and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution.

4. [The copyright holder has authorized the removal of this clause.]
5.  Neither the name(s) of the author(s) 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 ITS AUTHORS AND 
CONTRIBUTORS ``AS IS’’ AND ANYEXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIEDWARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AREDISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANYDIRECT, 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 ONANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING 
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THISSOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
If these license terms cause you a real problem, contact the author.  */
The file sunrpc/des_impl.c is copyright Eric Young:
Copyright (C) 1992 Eric Young
Collected from libdes and modified for SECURE RPC by Martin Kuck 
1994 
This file is distributed under the terms of the GNU Lesser General 
Public License, version 2.1 or later - see the file COPYING.LIB for 
details. 
If you did not receive a copy of the license with this program, please 
see <http://www.gnu.org/licenses/> to obtain a copy.
The libidn code is copyright Simon Josefsson, with portions copyright
The Internet Society, Tom Tromey and Red Hat, Inc.:
Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2011  Simon Josefsson
This file is part of GNU Libidn.
GNU Libidn is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the 
License, or (at your option) any later version.
GNU Libidn is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
License along with GNU Libidn; if not, see <http://www.gnu.org/
licenses/>.
The following notice applies to portions of libidn/nfkc.c:
This file contains functions from GLIB, including gutf8.c and 
gunidecomp.c, all licensed under LGPL and copyright hold by:
Copyright (C) 1999, 2000 Tom Tromey
Copyright 2000 Red Hat, Inc.

The following applies to portions of libidn/punycode.c and libidn/
punycode.h:
This file is derived from RFC 3492bis written by Adam M. Costello.
Disclaimer and license: Regarding this entire document or any portion 
of it (including the pseudocode and C code), the author makes no 
guarantees and is not responsible for any damage resulting from 
its use.  The author grants irrevocable permission to anyone to 
use, modify, and distribute it in any way that does not diminish the 
rights of anyone else to use, modify, and distribute it, provided that 
redistributed derivative works do not contain misleading author or 
version information.  Derivative works need not be licensed under 
similar terms.  
Copyright (C) The Internet Society (2003).  All Rights Reserved.
This document and translations of it may be copied and furnished 
to others, and derivative works that comment on or otherwise 
explain it or assist in its implementation may be prepared, copied, 
published and distributed, in whole or in part, without restriction of 
any kind, provided that the above copyright notice and this paragraph 
are included on all such copies and derivative works.  However, 
this document itself may not be modified in any way, such as by 
removing the copyright notice or references to the Internet Society 
or other Internet organizations, except as needed for the purpose 
of developing Internet standards in which case the procedures 
for copyrights defined in the Internet Standards process must be 
followed, or as required to translate it into languages other than 
English. 
The limited permissions granted above are perpetual and will not be 
revoked by the Internet Society or its successors or assigns.
This document and the information contained herein is provided on 
an “AS IS” basis and THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET 
ENGINEERING TASK FORCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION 
HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
The file inet/rcmd.c is under a UCB copyright and the following:
Copyright (C) 1998 WIDE 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.  Neither the name of the project 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 PROJECT 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 PROJECT 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 
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IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
The file posix/runtests.c is copyright Tom Lord:
Copyright 1995 by Tom Lord

All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice appear in all copies and 
that both that copyright notice and this permission notice appear in 
supporting documentation, and that the name of the copyright holder 
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 
software without specific, written prior permission. 
Tom Lord DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT 
SHALL TOM LORD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF 
OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF 
THIS SOFTWARE. 
The posix/rxspencer tests are copyright Henry Spencer:
Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry Spencer.  All rights reserved.
This software is not subject to any license of the American Telephone 
and Telegraph Company or of the Regents of the University of 
California.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose 
on any computer system, and to alter it and redistribute it, subject to 
the following restrictions:
1.  The author is not responsible for the consequences of use of this 

software, no matter how awful, even if they arise from flaws in it.
2.  The origin of this software must not be misrepresented, either by 

explicit claim or by omission.  Since few users ever read sources, 
credits must appear in the documentation.  

3.  Altered versions must be plainly marked as such, and must not be 
misrepresented as being the original software.  Since few users ever 
read sources, credits must appear in the documentation.  

4. This notice may not be removed or altered. 
The file posix/PCRE.tests is copyright University of Cambridge:
Copyright (c) 1997-2003 University of Cambridge
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose 
on any computer system, and to redistribute it freely, subject to the 
following restrictions:
1.  This software is distributed in the hope that it will be useful, but 

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty 
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

2.  The origin of this software must not be misrepresented, either by 
explicit claim or by omission. In practice, this means that if you use 
PCRE in software that you distribute to others, commercially or 
otherwise, you must put a sentence like this Regular expression 
support is provided by the PCRE library package, which is open 
source software, written by Philip Hazel, and copyright by the 
University of Cambridge, England.
somewhere reasonably visible in your documentation and in any 
relevant files or online help data or similar. A reference to the ftp 
site for the source, that is, to
ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
should also be given in the documentation. However, this condition 
is not intended to apply to whole chains of software. If package A 
includes PCRE, it must acknowledge it, but if package B is software 

that includes package A, the condition is not imposed on package B 
(unless it uses PCRE independently).

3.  Altered versions must be plainly marked as such, and must not be 
misrepresented as being the original software.

4.  If PCRE is embedded in any software that is released under the 
GNU General Purpose Licence (GPL), or Lesser General Purpose 
Licence (LGPL), then the terms of that licence shall supersede any 
condition above with which it is incompatible.

Files from Sun fdlibm are copyright Sun Microsystems, Inc.:
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission 
to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, 
provided that this notice is preserved.
Part of stdio-common/tst-printf.c is copyright C E Chew:
(C) Copyright C E Chew
Feel free to copy, use and distribute this software provided:
     1. you do not pretend that you wrote it
     2. you leave this copyright notice intact.
Various long double libm functions are copyright Stephen L. Moshier :
Copyright 2001 by Stephen L. Moshier <moshier@na-net.ornl.gov>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the 
License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
See the GNU  Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 
License along with this library; if not, see <http://www.gnu.org/
licenses/>.  */

13. gcc libgcc and gcc libstdc++
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
   Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software 
and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed 
to take away your freedom to share and change the works. By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee 
your freedom to share and change all versions of a program--to make 
sure it remains free software for all its users. We, the Free Software 
Foundation, use the GNU General Public License for most of our 
software; it applies also to any other work released this way by its 
authors. You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you 
have the freedom to distribute copies of free software (and charge 
for them if you wish), that you receive source code or can get it if you 
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs, and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you 
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have 
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you 
modify it: responsibilities to respect the freedom of others.
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For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis 
or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms 
that you received. You must make sure that they, too, receive or can get 
the source code. And you must show them these terms so they know 
their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: 
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License 
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.
For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains 
that there is no warranty for this free software. For both users’ and 
authors’ sake, the GPL requires that modified versions be marked as 
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to 
authors of previous versions.
Some devices are designed to deny users access to install or 
run modified versions of the software inside them, although the 
manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim 
of protecting users’ freedom to change the software. The systematic 
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to 
use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we 
have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those 
products. If such problems arise substantially in other domains, we stand 
ready to extend this provision to those domains in future versions of 
the GPL, as needed to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents. 
States should not allow patents to restrict development and use of 
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish 
to avoid the special danger that patents applied to a free program could 
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that 
patents cannot be used to render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.
“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of 
works, such as semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this 
License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” 
may be individuals or organizations.
To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the 
work in a fashion requiring copyright permission, other than the making 
of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the 
earlier work or a work “based on” the earlier work.
A “covered work” means either the unmodified Program or a work 
based on the Program.
 To “propagate” a work means to do anything with it that, without 
permission, would make you directly or secondarily liable for 
infringement under applicable copyright law, except executing it on a 
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, 
distribution (with or without modification), making available to the 
public, and in some countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other 
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through 
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the 
extent that it includes a convenient and prominently visible feature that 
(1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that 
there is no warranty for the work (except to the extent that warranties 
are provided), that licensees may convey the work under this License, 
and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of 
user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list 
meets this criterion.
1.  Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work 
for making modifications to it. “Object code” means any non-source 
form of a work.
A “Standard Interface” means an interface that either is an official 
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of 
interfaces specified for a particular programming language, one that is 
widely used among developers working in that language.
The “System Libraries” of an executable work include anything, other 
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of 
packaging a Major Component, but which is not part of that Major 
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that 
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an 
implementation is available to the public in source code form. A “Major 
Component”, in this context, means a major essential component 
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system 
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to 
produce the work, or an object code interpreter used to run it.
The “Corresponding Source” for a work in object code form means 
all the source code needed to generate, install, and (for an executable 
work) run the object code and to modify the work, including scripts to 
control those activities. However, it does not include the work’s System 
Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs 
which are used unmodified in performing those activities but which 
are not part of the work. For example, Corresponding Source includes 
interface definition files associated with source files for the work, and 
the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms 
that the work is specifically designed to require, such as by intimate data 
communication or control flow between those subprograms and other 
parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can 
regenerate automatically from other parts of the Corresponding 
Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that 
same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of 
copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated 
conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited 
permission to run the unmodified Program. The output from running 
a covered work is covered by this License only if the output, given its 
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your 
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not 
convey, without conditions so long as your license otherwise remains in 
force. You may convey covered works to others for the sole purpose 
of having them make modifications exclusively for you, or provide you 
with facilities for running those works, provided that you comply with 
the terms of this License in conveying all material for which you do not 
control copyright. Those thus making or running the covered works for 
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and 
control, on terms that prohibit them from making any copies of your 
copyrighted material outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the 
conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes 
it unnecessary.
3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological 
measure under any applicable law fulfilling obligations under article 
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or 
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to 
forbid circumvention of technological measures to the extent such 
circumvention is effected by exercising rights under this License 
with respect to the covered work, and you disclaim any intention to 
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limit operation or modification of the work as a means of enforcing, 
against the work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid 
circumvention of technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program’s source code as 
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; 
keep intact all notices stating that this License and any non-permissive 
terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all 
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of 
this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, 
and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications 
to produce it from the Program, in the form of source code under the 
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a)  The work must carry prominent notices stating that you modified it, 

and giving a relevant date.
b)  The work must carry prominent notices stating that it is released 

under this License and any conditions added under section 7. This 
requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact 
all notices”.

c)  You must license the entire work, as a whole, under this License 
to anyone who comes into possession of a copy. This License will 
therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, 
to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they 
are packaged. This License gives no permission to license the work in 
any other way, but it does not invalidate such permission if you have 
separately received it.

d)  If the work has interactive user interfaces, each must display 
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive 
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work 
need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent 
works, which are not by their nature extensions of the covered work, 
and which are not combined with it such as to form a larger program, 
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an 
“aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to 
limit the access or legal rights of the compilation’s users beyond what 
the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate 
does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the 
terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-
readable Corresponding Source under the terms of this License, in one 
of these ways:
a)  Convey the object code in, or embodied in, a physical product 

(including a physical distribution medium), accompanied by the 
Corresponding Source fixed on a durable physical medium 
customarily used for software interchange.

b)  Convey the object code in, or embodied in, a physical product 
(including a physical distribution medium), accompanied by a written 
offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer 
spare parts or customer support for that product model, to give 
anyone who possesses the object code either (1) a copy of the 
Corresponding Source for all the software in the product that is 
covered by this License, on a durable physical medium customarily 
used for software interchange, for a price no more than your 
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or 
(2) access to copy the Corresponding Source from a network server 
at no charge.

c)  Convey individual copies of the object code with a copy of the 
written offer to provide the Corresponding Source. This alternative 
is allowed only occasionally and noncommercially, and only if 
you received the object code with such an offer, in accord with 
subsection 6b.

d)  Convey the object code by offering access from a designated 
place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the 
Corresponding Source in the same way through the same place 
at no further charge. You need not require recipients to copy the 
Corresponding Source along with the object code. If the place 
to copy the object code is a network server, the Corresponding 
Source may be on a different server (operated by you or a third 
party) that supports equivalent copying facilities, provided you 
maintain clear directions next to the object code saying where to 
find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts 
the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is 
available for as long as needed to satisfy these requirements.

e)  Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided 
you inform other peers where the object code and Corresponding 
Source of the work are being offered to the general public at no 
charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded 
from the Corresponding Source as a System Library, need not be 
included in conveying the object code work.
A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means 
any tangible personal property which is normally used for personal, 
family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for 
incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a 
consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. 
For a particular product received by a particular user, “normally used” 
refers to a typical or common use of that class of product, regardless 
of the status of the particular user or of the way in which the particular 
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A 
product is a consumer product regardless of whether the product has 
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such 
uses represent the only significant mode of use of the product.
“Installation Information” for a User Product means any methods, 
procedures, authorization keys, or other information required to install 
and execute modified versions of a covered work in that User Product 
from a modified version of its Corresponding Source. The information 
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified 
object code is in no case prevented or interfered with solely because 
modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or 
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part 
of a transaction in which the right of possession and use of the User 
Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term 
(regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding 
Source conveyed under this section must be accompanied by the 
Installation Information. But this requirement does not apply if neither 
you nor any third party retains the ability to install modified object code 
on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include 
a requirement to continue to provide support service, warranty, 
or updates for a work that has been modified or installed by the 
recipient, or for the User Product in which it has been modified or 
installed. Access to a network may be denied when the modification 
itself materially and adversely affects the operation of the network or 
violates the rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information 
provided, in accord with this section must be in a format that is 
publicly documented (and with an implementation available to the 
public in source code form), and must require no special password or 
key for unpacking, reading or copying.
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7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this 
License by making exceptions from one or more of its conditions. 
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall 
be treated as though they were included in this License, to the extent 
that they are valid under applicable law. If additional permissions apply 
only to part of the Program, that part may be used separately under 
those permissions, but the entire Program remains governed by this 
License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option 
remove any additional permissions from that copy, or from any part of 
it. (Additional permissions may be written to require their own removal 
in certain cases when you modify the work.) You may place additional 
permissions on material, added by you to a covered work, for which 
you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you 
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders 
of that material) supplement the terms of this License with terms:
a)  Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of 

sections 15 and 16 of this License; or
b)  Requiring preservation of specified reasonable legal notices or 

author attributions in that material or in the Appropriate Legal 
Notices displayed by works containing it; or

c)  Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or 
requiring that modified versions of such material be marked in 
reasonable ways as different from the original version; or

d)  Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or 
authors of the material; or

e)  Declining to grant rights under trademark law for use of some trade 
names, trademarks, or service marks; or

f)  Requiring indemnification of licensors and authors of that material by 
anyone who conveys the material (or modified versions of it) with 
contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability 
that these contractual assumptions directly impose on those licensors 
and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further 
restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you 
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed 
by this License along with a term that is a further restriction, you may 
remove that term. If a license document contains a further restriction 
but permits relicensing or conveying under this License, you may add 
to a covered work material governed by the terms of that license 
document, provided that the further restriction does not survive such 
relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you 
must place, in the relevant source files, a statement of the additional 
terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the 
applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the 
form of a separately written license, or stated as exceptions; the above 
requirements apply either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or 
modify it is void, and will automatically terminate your rights under 
this License (including any patent licenses granted under the third 
paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from 
a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and 
until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, 
and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the 
violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated 
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by 
some reasonable means, this is the first time you have received notice of 
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and 
you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the 
licenses of parties who have received copies or rights from you under 
this License. If your rights have been terminated and not permanently 
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same 
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a 
copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring 
solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive 
a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other 
than this License grants you permission to propagate or modify any 
covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this 
License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you 
indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically 
receives a license from the original licensors, to run, modify and 
propagate that work, subject to this License. You are not responsible for 
enforcing compliance by third parties with this License.
An “entity transaction” is a transaction transferring control of an 
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an 
organization, or merging organizations. If propagation of a covered work 
results from an entity transaction, each party to that transaction who 
receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work 
the party’s predecessor in interest had or could give under the previous 
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of 
the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or 
can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the 
rights granted or affirmed under this License. For example, you may 
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights 
granted under this License, and you may not initiate litigation (including 
a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim 
is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the 
Program or any portion of it.
11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this 
License of the Program or a work on which the Program is based. The 
work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.
A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or 
controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter 
acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this 
License, of making, using, or selling its contributor version, but do not 
include claims that would be infringed only as a consequence of further 
modification of the contributor version. For purposes of this definition, 
“control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner 
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free 
patent license under the contributor’s essential patent claims, to make, 
use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate 
the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express 
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a 
patent (such as an express permission to practice a patent or covenant 
not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license 
to a party means to make such an agreement or commitment not to 
enforce a patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, 
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone 
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to copy, free of charge and under the terms of this License, through 
a publicly available network server or other readily accessible means, 
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so 
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent 
license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent 
with the requirements of this License, to extend the patent license 
to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual 
knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered 
work in a country, or your recipient’s use of the covered work in a 
country, would infringe one or more identifiable patents in that country 
that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, 
you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered 
work, and grant a patent license to some of the parties receiving the 
covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a 
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is 
automatically extended to all recipients of the covered work and works 
based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not include within the 
scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on 
the non-exercise of one or more of the rights that are specifically 
granted under this License. You may not convey a covered work if you 
are a party to an arrangement with a third party that is in the business 
of distributing software, under which you make payment to the third 
party based on the extent of your activity of conveying the work, and 
under which the third party grants, to any of the parties who would 
receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) 
in connection with copies of the covered work conveyed by you (or 
copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection 
with specific products or compilations that contain the covered work, 
unless you entered into that arrangement, or that patent license was 
granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any 
implied license or other defenses to infringement that may otherwise 
be available to you under applicable patent law.
12. No Surrender of Others’ Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement 
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a 
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you 
may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate 
you to collect a royalty for further conveying from those to whom 
you convey the Program, the only way you could satisfy both those 
terms and this License would be to refrain entirely from conveying the 
Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have 
permission to link or combine any covered work with a work licensed 
under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single 
combined work, and to convey the resulting work. The terms of this 
License will continue to apply to the part which is the covered work, 
but the special requirements of the GNU Affero General Public License, 
section 13, concerning interaction through a network will apply to the 
combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions 
of the GNU General Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies that a certain numbered version of the GNU General Public 
License “or any later version” applies to it, you have the option of 
following the terms and conditions either of that numbered version 

or of any later version published by the Free Software Foundation. If 
the Program does not specify a version number of the GNU General 
Public License, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions 
of the GNU General Public License can be used, that proxy’s public 
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to 
choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. 
However, no additional obligations are imposed on any author or 
copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR 
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL 
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, 
OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES 
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above 
cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing 
courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a 
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program 
in return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it 
free software which everyone can redistribute and change under these 
terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively state the 
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” 
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.> 
Copyright (C) <year>  <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it 
under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at 
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details.
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You should have received a copy of the GNU General Public License 
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice 
like this when it starts in an interactive mode:
<program>  Copyright (C) <year>  <name of author> This program 
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show 
w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show 
the appropriate parts of the General Public License. Of course, your 
program’s commands might be different; for a GUI interface, you would 
use an “about box”.
You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if 
necessary. For more information on this, and how to apply and follow 
the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU 
Lesser General Public License instead of this License. But first, please 
read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

GCC RUNTIME LIBRARY EXCEPTION
Version 3.1, 31 March 2009 Copyright (C) 2009 Free Software 
Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and 
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is 
not allowed.
This GCC Runtime Library Exception (“Exception”) is an additional 
permission under section 7 of the GNU General Public License, version 
3 (“GPLv3”). It applies to a given file (the “Runtime Library”) that bears 
a notice placed by the copyright holder of the file stating that the file is 
governed by GPLv3 along with this Exception.
When you use GCC to compile a program, GCC may combine 
portions of certain GCC header files and runtime libraries with 
the compiled program. The purpose of this Exception is to allow 
compilation of non-GPL (including proprietary) programs to use, in this 
way, the header files and runtime libraries covered by this Exception.
0. Definitions.
A file is an “Independent Module” if it either requires the Runtime 
Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an 
interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based 
on the Runtime Library.
“GCC” means a version of the GNU Compiler Collection, with or 
without modifications, governed by version 3 (or a specified later 
version) of the GNU General Public License (GPL) with the option of 
using any subsequent versions published by the FSF.
“GPL-compatible Software” is software whose conditions of 
propagation, modification and use would permit combination with 
GCC in accord with the license of GCC. “Target Code” refers to output 
from any compiler for a real or virtual target processor architecture, 
in executable form or suitable for input to an assembler, loader, linker 
and/or execution phase. Notwithstanding that, Target Code does not 
include data in any format that is used as a compiler intermediate 
representation, or used for producing a compiler intermediate 
representation.
The “Compilation Process” transforms code entirely represented in 
non-intermediate languages designed for human-written code, and/or in 
Java Virtual Machine byte code, into Target Code. Thus, for example, use 
of source code generators and preprocessors need not be considered 
part of the Compilation Process, since the Compilation Process 

can be understood as starting with the output of the generators or 
preprocessors.
A Compilation Process is “Eligible” if it is done using GCC, alone or with 
other GPL-compatible software, or if it is done without using any work 
based on GCC. For example, using non-GPL-compatible Software to 
optimize any GCC intermediate representations would not qualify as an 
Eligible Compilation Process.
1. Grant of Additional Permission.
You have permission to propagate a work of Target Code formed by 
combining the Runtime Library with Independent Modules, even if such 
propagation would otherwise violate the terms of GPLv3, provided 
that all Target Code was generated by Eligible Compilation Processes. 
You may then convey such a combination under terms of your choice, 
consistent with the licensing of the Independent Modules.
2. No Weakening of GCC Copyleft.
The availability of this Exception does not imply any general 
presumption that third-party software is unaffected by the copyleft 
requirements of the license of GCC.

14. ntpdate 4.2.6
The following copyright notice applies to all files collectively called 
the Network Time Protocol Version 4 Distribution. Unless specifically 
declared otherwise in an individual file, this notice applies as if the text 
was explicitly included in the file.
**********************************************************
*                                                                     *
* Copyright (c) University of Delaware 1992-2011        *
*                                                                      *
* Permission to use, copy, modify, and distribute this software and *
* its documentation for any purpose with or without fee is hereby *
* granted, provided that the above copyright notice appears in all *
* copies and that both the copyright notice and this permission *
* notice appear in supporting documentation, and that the name *
* University of Delaware not be used in advertising or publicity *
* pertaining to distribution of the software without specific, *
* written prior permission. The University of Delaware makes no *
* representations about the suitability this software for any    *
* purpose. It is provided “as is” without express or implied      *
* warranty.                                                            *
*                                                                     *
*********************************************************

15. libtom
LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be. 
-- Tom St Denis 
LibTomMath is hereby released into the Public Domain.
 -- Tom St Denis

16. c-ares
/*
 * Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology. 
 * Copyright (C) 2007-2013 by Daniel Stenberg Permission to use, 
 * copy, modify, and distribute this software and its documentation for 
 * any purpose and without fee is hereby granted, provided that 
 * the above copyright notice appear in all copies and that both that 
 * copyright notice and this permission notice appear in supporting 
 * documentation, and that the name of M.I.T. not be used in 
 * advertising or publicity pertaining to distribution of the software 
 * without specific, written prior permission. M.I.T. makes no 
 * representations about the suitability of this software for any 
 * purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty.
 */
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17. cJSON
Copyright (c) 2009 Dave Gamble 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
a copy of this software and associated documentation files (the 
“Software”), to deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 
The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 
THE SOFTWARE. 

18. cURL
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 - 2013, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF 
THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder 
shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use 
or other dealings in this Software without prior written authorization 
of the copyright holder.

19. dhcpd
/*  The dhcpd-pools has BSD 2-clause license which also known as 

“Simplified BSD License” or “FreeBSD License”. Copyright 2006- 
Sami Kerola. 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 AND CONTRIBUTORS 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 views and conclusions contained in the software and 
documentation are those of the authors and should not be 
interpreted as representing official policies, either expressed or 
implied, of Sami Kerola.

 */ 

20. goahead
The Software contains third party software under the agreements 
that follow.
EST License
The optional EST SSL stack includes code from TropicSSL.
TropicSSL - [BSD License](http://opensource.org/licenses/BSD-2-
Clause
RSA MD5 License
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. 

21. Mongoose
Copyright (c) 2004-2013 Sergey Lyubka <valenok@gmail.com> 
Copyright (c) 2013-2015 Cesanta Software Limited 
All rights reserved 
This code is dual-licensed: you can redistribute it and/or modify it 
under the terms of the GNU General Public License version 2 as 
published by the Free Software Foundation. For the terms of this 
license, see <http://www.gnu.org/licenses>. 
You are free to use this code under the terms of the GNU General 
Public License, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details. 
Alternatively, you can license this code under a commercial 
license, as set out in <http://cesanta.com/>.

22. wpa_supplicant and hostapd
--------------------------
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors 
All Rights Reserved.
These programs are licensed under the BSD license (the one with 
advertisement clause removed).
If you are submitting changes to the project, please see 
CONTRIBUTIONS file for more instructions.
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This package may include either wpa_supplicant, hostapd, or both. See 
README file respective subdirectories (wpa_supplicant/README or 
hostapd/README) for more details.
Source code files were moved around in v0.6.x releases and 
compared to earlier releases, the programs are now built by first 
going to a subdirectory (wpa_supplicant or hostapd) and creating 
build configuration (.config) and running ‘make’ there (for Linux/BSD/
cygwin builds).
License
-------
This software may be distributed, used, and modified under the terms 
of BSD license:
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.  Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) 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 COPYRIGHT HOLDERS 
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 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. 

23. libxml2
Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
a copy of this software and associated documentation files (the 
“Software”), to deal in the Software without restriction, including 
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 
The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN 
NO EVENT SHALL THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE 
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not 
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other 
dealings in this Software without prior written authorization from him.

24.xerces-c 
Apache License

Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND 
DISTRIBUTION
1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, 
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 
of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by 
the copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all 
other entities that control, are controlled by, or are under common 
control with that entity. For the purposes of this definition, 
“control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the 
direction or management of such entity, whether by contract or 
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising 
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making 
modifications, including but not limited to software source code, 
documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical 
transformation or translation of a Source form, including but not 
limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or 
Object form, made available under the License, as indicated by a 
copyright notice that is included in or attached to the work (an 
example is provided in the Appendix below). 
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or 
Object form, that is based on (or derived from) the Work and for 
which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the 
purposes of this License, Derivative Works shall not include works 
that remain separable from, or merely link (or bind by name) to 
the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the 
original version of the Work and any modifications or additions 
to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright 
owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit 
on behalf of the copyright owner. For the purposes of this 
definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or 
written communication sent to the Licensor or its representatives, 
including but not limited to communication on electronic mailing 
lists, source code control systems, and issue tracking systems that 
are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of 
discussing and improving the Work, but excluding communication 
that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by 
the copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal 
Entity on behalf of whom a Contribution has been received by 
Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2.  Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions 
of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
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worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 
publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 
Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3.  Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
(except as stated in this section) patent license to make, have 
made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the 
Work, where such license applies only to those patent claims 
licensable by such Contributor that are necessarily infringed 
by their Contribution(s) alone or by combination of their 
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity 
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging 
that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any 
patent licenses granted to You under this License for that Work 
shall terminate as of the date such litigation is filed.

4.  Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
modifications, and in Source or Object form, provided that You 
meet the following conditions:
(a)  You must give any other recipients of the Work or Derivative 

Works a copy of this License; and 
(b)  You must cause any modified files to carry prominent notices 

stating that You changed the files; and 
(c)  You must retain, in the Source form of any Derivative 

Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, 
and attribution notices from the Source form of the Work, 
excluding those notices that do not pertain to any part of 
the Derivative Works; and 

(d)  If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its 
distribution, then any Derivative Works that You distribute 
must include a readable copy of the attribution notices 
contained within such NOTICE file, excluding those notices 
that do not pertain to any part of the Derivative Works, 
in at least one of the following places: within a NOTICE 
text file distributed as part of the Derivative Works; within 
the Source form or documentation, if provided along with 
the Derivative Works; or, within a display generated by the 
Derivative Works, if and wherever such third-party notices 
normally appear. The contents of the NOTICE file are for 
informational purposes only and do not modify the License. 
You may add Your own attribution notices within Derivative 
Works that You distribute, alongside or as an addendum 
to the NOTICE text from the Work, provided that such 
additional attribution notices cannot be construed as 
modifying the License. 

You may add Your own copyright statement to Your modifications 
and may provide additional or different license terms and 
conditions for use, reproduction, or distribution of Your 
modifications, or for any such Derivative Works as a whole, 
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work 
otherwise complies with the conditions stated in this License.

5.  Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 
any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 
by You to the Licensor shall be under the terms and conditions 
of this License, without any additional terms or conditions. 
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or 
modify the terms of any separate license agreement you may have 
executed with Licensor regarding such Contributions.

6.  Trademarks. This License does not grant permission to use the 
trade names, trademarks, service marks, or product names of the 
Licensor, except as required for reasonable and customary use in 

describing the origin of the Work and reproducing the content of 
the NOTICE file.

7.  Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 
Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY 
KIND, either express or implied, including, without limitation, 
any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, 
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
appropriateness of using or redistributing the Work and assume 
any risks associated with Your exercise of permissions under this 
License.

8.  Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 
unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 
negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 
liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 
incidental, or consequential damages of any character arising as a 
result of this License or out of the use or inability to use the Work 
(including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other 
commercial damages or losses), even if such Contributor has been 
advised of the possibility of such damages.

9.  Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the 
Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and 
charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or 
other liability obligations and/or rights consistent with this License. 
However, in accepting such obligations, You may act only on Your 
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any 
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, 
and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, 
or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following 
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced 
with your own identifying information. (Don’t include the brackets!) 
The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for 
the file format. We also recommend that a file or class name and 
description of purpose be included on the same “printed page” as the 
copyright notice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the 
“License”); you may not use this file except in compliance 
with the License. You may obtain a copy of the License at 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, 
either express or implied. See the License for the specific language 
governing permissions and limitations under the License.
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