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FCC – ÜHILDUVUSE TEADE

See toode ühildub FCC reeglitega, osa 15 ja 21 CFR 1040.10.

Toode vastab kahele järgmisele tingimusele:

See toode ei põhjusta kahjulikku interferentsi ja

See toode peab vastu võtma igasugust interferentsi, kaasa
arvatud interferents, mis võib põhjustada ebasobivat
funktsioneerimist.

Seda toodet on testitud ja tunnistatud klass B digitaalse
seadme limiitide piiridesse kuuluvaks, mis on sätestatud FCC
reeglitega osas 15. Need limiidid on loodud selleks, et kaitsta
kahjuliku interferentsi eest. See seade toodab, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduse energiat ja, kui ei paigaldata ja kasutata
vastavalt juhenditele, võib põhjustada kahjulikku interferentsi
raadioside vahenditele.  Philips ei anna garantiid, et interferentsi ei
esine antud toote paigaldamise korral.

Kui see toode põhjustab kahjulikku interferentsi raadio- ja
televisioonivastuvõtjatele (seda saab kindlaks teha lülitades seadet
sisse ja välja), on soovitatav teha ühte või rohkem järgnevatest
lahendustest:

Muutke antenni asukohta või suunda.

Suurendage vastuvõtja ja seadme vahelist kaugust.

Ühendage seade teise vooluvõrku kui see, kuhu vastuvõtja on
ühendatud.

Konsulteerige oma müüjaga või kogenud tehnikuga, et saada
abi.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt
parandada, kuna see katkestab garantii.

Selle toote IEE 802.11b või 802.11g operatsioonid USAs on
tarkvara puhul limiteeritud kanalite 1 kuni 11 raames.

See toode on vastavuses FCC kiirguse mõju
limiitidega, mis on sätestatud kontrollimatu keskkonna puhul. Selle
toote peaks paigaldama ja käsitsema seda minimaalselt 20 cm
kaugusel kiirgusallikast ja Teie kehast. Seda vastuvõtjat ei tohi
panna samasse kohta või kasutada teiste antennidega või
vastuvõtjatega koos.

1.

2.

Märkus:

FCC Kiirguse mõju:
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OLULINE!

OLULINE TEADE:
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Lapsed ja beebid võivad selle toote väikeseid osi alla neelata.
Hoidke need osad neist eemal.

Ärge laske toodet veega kontakti sattuda. See võib toodet
kahjustada.

Hoidke toode otsesest päikesevalgusest, kuumuse allikatest või
tulest (lahtistest leekidest) eemal.

* Juhtmeta ja Ethernet LAN funktsioone võib kasutada ainult
siseruumides.

Selle teatega deklareerib Philips Consumer Lifestyle, et see Wi-Fi
USB adapter (WUB1110/00) on vastavuses Direktiivi 1995/5/EC
oluliste nõuetega ja teiste tähtsate klauslitega.

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest
materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti
sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi
2002/96/EÜ nõuetele.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma
vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige
toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.



WUB1110/00 TUTVUSTUS

Seda Wi-Fi USB adapterit, WUB1110/00, saab kasutada valitud
Philipsi toodetega (näiteks Philips Blu-ray plaadimängijad,
kodukinosüsteemid). Seda adapterit ei soovitata kasutada
koduarvutiga.

VALITUD PHILIPSI TOOTED WUB1110/00-GA KASUTAMISEKS

H

H

H

H

H

H

BDP7500 MK II / (BDP7500S2 / BDP7500B2)

BDP5100

HTS5220

HTS9140

HTS9520

MBD3000

Optimaalne juhtmeta ülekande saavutamiseks, uuendage
toote, millega kavatsete WUB1110/00 kasutada, tarkvara viimase
versioonini (vaadake selle toote kasutusjuhendit).

Märkus:

WI-FI ÜHENDUSE SEADISTAMINE WUB110/00 KAUDU

Vaadake toote kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni
WUB1110/00 ühendamise ja võrgu loomise kohta.

Ühendage WUB1110/00 vastava tootega.

Installeerige antud tootel Wi-FI ühendus:

Valige peamenüüst "Setup" (seadistamine).

Valige "Network Setup" (Võrgu seadistamine) > "Network
Installation" (Võrgu installeerimine).

Valige "Wireless (Wi-Fi)" ja järgige ekraanil olevaid
juhendeid, et lõpetada seadistamine.

Veenduge, et Wi-Fi toote kaugus DECT telefonist ja
mikrolaineahjust on vähemalt 5 meetrit, et vältida raadio
interferentsi.
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Märkus:
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WUB1110/00 TEHNILISED ANDMED

H

H

H

H

Multimeedia ühendused: Wi-Fi 802.11b/g/n

Ühenduvus: USB kaudu (vaadake seotud toote tehnilisi
andmeid)

Temperatuur: 5°C kuni 40°C.

Mõõtmed (l x k x s): 28,4 x 82 x 13,4 mm

5

GARANTII JA TEENINDUS

Vaadake informatsiooni saamiseks kodulehekülge
.www.philips.com/welcome


