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English
Safety

The small parts of this product can be swallowed by babies or small 
children. Keep these parts out of reach.
Do not let water come into contact with this product. It may 
damage the product.

e 

* Wireless and Ethernet LAN functions are authorized for indoor use 
only.
Hereby, Philips Consumer Lifestyle, declares that this wireless 

requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Environmental notice
Your product is designed and manufactured with high quality 
materials and components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a 
product, it means the product is covered by the European Directive 
2002/96/EC.
Never dispose of your product with other household waste. 
Please inform yourself about the local rules on the separate 
collection of electrical and electronic products. Correct 
disposal of your old product helps prevent potentially negative 
consequences on the environment and human health.

Български

* Wireless и Ethernet LAN функциите са разрешени само за употреба на 
закрито.

Philips Consumer Lifestyle декларира, че този Wi-Fi USB адаптер 
(WUB1110/00) е в съответствие със съществените изисквания и другите 
приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

Безопасност
• Малките части на този продукт могат да бъдат погълнати от бебета или 
малки деца. Дръжте тези части на недостъпно за тях място.

• Не допускайте върху този продукт да попадне вода. Тя може да го 
повреди.

• Винаги дръжте този продукт далеч от пряка слънчева светлина и източници 
на топлина или огън (открит пламък).

Екологична информация
Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени 
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и 
използвани отново.
Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат 
контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на 
европейската Директива 2002/96/ЕО.
Никога не изхвърляйте вашия продукт с другите битови отпадъци.
Моля, информирайте се относно местната система за разделно 
събиране на електрически и електронни продукти. Правилното 
изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на 
потенциалните негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве.



WUB1110/00 introduction
This Wi-Fi USB adapter, WUB1110/00, is used with selected Philips 
products (e.g. Philips Blu-ray disc players, Home and micro theatre 

Selected Philips products for use with WUB1110/00

BDP5100
HTS5220
HTS9140
HTS9520
MBD3000

Note: For optimal wireless performance, update the product that will 
be used with WUB1110/00 to the latest software (refer to the user 

Install a Wi-Fi connection via WUB1110/00
For details on how to connect WUB1110/00 and set up a network, 
refer to the user manual of a related product.

Connect WUB1110/00 to a related product.1. 
On the related product, install a Wi-Fi connection: 2. 

a. Select “Setup” in the Home Menu.
b. Select “Network Setup” > “Network Installation”.
c.

complete the installation.
Note: To avoid radio interference, ensure that the distance between 
the Wi-Fi product and a DECT phone or microwave oven is at least 
5 meters.

Въведение на WUB1110/00

Този Wi-Fi USB адаптер WUB1110/00 се използва с определени продукти 
на Philips (напр. Blu-ray диск плейъри и системи за домашно кино с марката 
Philips). Този адаптер не се препоръчва за употреба с компютър.

Списък на продукти Philips за употреба с WUB1110/00

• BDP7500 MK II/ (BDP7500S2/ BDP7500B2)
• BDP5100
• HTS5220
• HTS9140
• HTS9520
• MBD3000

Забележка: За оптимална безжична работа, актуализирайте продукта, 
който ще се използва с WUB1110/00 до най-новия софтуер (относно 
актуализацията на продукта, вижте ръководство на потребителя за 
съответния продукт).

Инсталиране на Wi-Fi връзка чрез WUB1110/00

За подробности относно това как да свържете WUB1110/00 и да 
създадете мрежа, вижте ръководството на потребителя за съответния 
продукт.
1. Свържете WUB1110/00 към съответния продукт.
2. Създайте Wi-Fi връзка в съответния продукт:
а. Изберете “Setup” в началното меню.
b. Изберете  “Network Setup” > “Network Installation”.
c. Изберете “Wireless (Wi-Fi)” и следвайте инструкциите на екрана за да 
завършите инсталацията.

Забележка: За да се избегнат радио смущения, уверете се, че 
разстоянието между Wi-Fi продукта и евентуален DECT телефон или 
микровълнова печка е най-малко 5 метра.



Multimedia connections: Wi-Fi 802.11b/g/n

Ambient temperature: 5 deg C to 40 deg C.

Guarantee and service
For information, please visit www.philips.com/welcome.

Гаранция и сервиз
За повече информация, моля посетете www.philips.com/welcome.

Спецификации на WUB1110/00

• Мултимедийни връзки: Wi-Fi 802.11b/g/n
• Свързаност: чрез USB (за подробности вижте съответния продукт)
• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C.
• Размери на адаптера (Ш х В х Д): 28.4 х 82 х 13.4 mm



FCC – Notice of compliance
This set complies with the FCC rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. 
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instruction manual, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
– Relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
–  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 

to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC – информация за съответствие

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на Федералната 
комисия по комуникациите (FCC), както и с 21 CFR 1040.10.
Работата му е предмет на следните две условия:
1. Това устройство не трябва да причинява вредни смущения, и
2. Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, 
включително смущения, които могат да причинят нежелано функциониране.

Забележка: Това устройство е тествано и е установено, че отговаря на 
ограниченията за цифрово устройство от Клас B съгласно Част 15 от 
правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват 
разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това 
устройство генерира, използва и може да излъчва радио-честотна енергия 
и ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите, може да 
причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки всичко, няма 
гаранция, че в конкретна инсталация няма да се появят смущения. Ако това 
устройство причини вредни смущения в приемането на радио или 
телевизионен сигнал, което може да се определи чрез изключване и 
включване на устройството, потребителят може да се опита да поправи 
смущенията по един или няколко от следните начини:

– Да премести приемащата антена.
– Да увеличи разстоянието между устройството и приемника.
– Да включи устройството в контакт от верига, различна от тази, към която 
е включен приемникът.

– Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио/ТВ техник.



IMPORTANT!

authority to operate this device.

IEEE 802.11b or 802.11g operation of this product in the U.S.A. is 

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:This equipment complies with FCC 
radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This 
equipment should be installed and operated with a minimum distance 
of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not 
be co-located or operated in conjunction with any other antenna or 
transmitter.

ВАЖНО!
Модификациите, извършени без разрешението на производителя, могат да 
анулират правото на потребителя да използва това устройство.

Работата на този продукт с IEEE 802.11b или 802.11g в САЩ е 
фърмуерно-ограничена до канали от 1 до 11.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
Информация относно излагането на излъчване: Това устройство е 
в съответствие с ограниченията на Федералната комисия по комуникациите 
(FCC) за излагане на излъчване, предвидени за неконтролирана среда. 
Това устройство трябва да се инсталира и използва при минимално 
разстояние от 20 cm между излъчвателя и вашето тяло. Този предавател, не 
трябва да се намира на едно и също място или да се използва заедно с 
други антени или предаватели.
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 sruoc ua eénnA / dexiffa si kram EC eht hcihw ni raeY( )troppaR ud orémuN / .oN tropeR(
de laquelle le marquage CE a été apposé) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. 
(Name / Nom de l’entreprise) 

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS 
(address / adresse) 

Declare under our responsibility that the electrical product(s): 
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s)  produit(s) électrique(s):) 

....Philips.................................................... .................WUB1110/00.............................
(brand name, nom de la marque)     (Type version or model, référence ou modèle) 
......... Wi-Fi  USB adapter..................................................................
 (product description, description du produit) 

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: 
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) 

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) 
EN300328 V1.7.1(2006-10),EN301489-17 V2.1.1(2009-05). 
EN301489-1 V1.8.1(2008-04),EN62311:2008

Following the provisions of : 
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC(R&TTE Directive) 

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents 
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) 

Bureau Veritas consumer products services(H.K.) LTD., CE report  
                                                   

The Notified Body  ....................................................   performed ................................... 
 (L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)       (a effectué) (description of intervention /  

description de l’intervention)   
RE980708H01D,RM980708H01D,SE980708H01D 

And issued the certificate, ..............................................................
 (et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)
Remarks:  
(Remarques:) 
                            Frank Dethier 

Leuven, May 14 ,2010                                   Development Manager 
                                                                              Innovation Lab Leuven 
                                                                       Philips Consumer Lifestyle  

...........................................................   ............................................................................................ 
 (place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)
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