Elektromanyetik Girişim (EMI) boş alanda yayılan veya güç ya da sinyal kablolarıyla
iletilen, telsiz navigasyon sistemlerinin veya başka güvenlik hizmetlerinin çalışmasını
tehlikeye atan veya lisanslı telsiz iletişim hizmetini ciddi ölçüde kötüleştiren, engelleyen
veya art arda kesintiye uğratan her türlü sinyal veya emisyondur. Radyo veya telsiz
iletişim servisleri ticari AM/FM yayınları, televizyon, hücresel servisler, radar,hava trafik
kontrolü, çağrı ve Kişisel İletişim Servislerini (PCS) içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Bu lisanslı telsiz hizmetleri ve lisanssız telsiz hizmetleri (örneğin WLAN veya Bluetooth)
ve bunların yanı sıra bilgisayarlar da dahil olmak üzere dijital cihazlar gibi kasıtsız radyo
dalgası yayıcıları elektromanyetik ortama katkıda bulunur.
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) elektronik cihazların elektronik ortamda düzgün
bir şekilde birarada çalışmasıdır. Bu bilgisayar sistemiEMI için belirlenen limitlere göre
tasarlanmış ve bu limitlerle uyumluluğu saptanmış olmasına rağmen belirli durumlarda
girişim olmayacağının garantisi yoktur.
Dell™ ürünleri kendi elektromanyetik ortamları için tasarlanmış, bu ortamlarda test
edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu elektromanyetik ortamlar genellikle aşağıdaki tanımlara
bağlıdır:
•

B Sınıfı ürünler konut/ev ortamlarında kullanıma yöneliktir, ama konut/ev
ortamları dışında da kullanılabilir.
Not: Konut/ev ortamları, radyo ve televizyon yayını alıcılarının bu ürünün
kullanıldığı yere en çok 10 m uzaklıkta olması beklenen ortamlardır.

•

A Sınıfı ürünler konut/ev dışı ortamlarda kullanıma yöneliktir. A Sınıfı ürünler
konut/ev ortamlarında da kullanılabilir, ancak girişime neden olurlar ve
kullanıcının bunu giderecek önlemleri alması gerekir.

Bu cihaz telsiz iletişim servislerinde girişime neden oluyorsa (bunu, cihazı açıp kapatarak
saptayabilirsiniz), girişimi aşağıdaki önlemlerin biri veya birkaçıyla gidermeyi
denemeniz önerilir:
•
•
•
•

Alıcı antenin yönünü değiştirin.
Bilgisayarın alıcıya göre yerini değiştirin.
Bilgisayarı alıcıdan uzaklaştırın.
Bilgisayarı farklı bir fişe takın böylelikle bilgisayar ve alıcı farklı devreler
üzerinde olur.

Gerekiyorsa, ek öneriler için Dell Teknik Destek temsilcisine veya deneyimli bir
radyo/televizyon ya da EMC teknisyenine başvurun.
Sisteme bağlı veya entegre çevresel aygıtlar, genişletme kartları, giriş/çıkış (I/O) aygıtları
monitörler ve diğer Bilgi Teknolojisi Cihazları (ITE) bilgisayar sisteminin
elektromanyetik ortam sınıfına uymalıdır.

Korumalı Sinyal Kabloları Hakkında Uyarı: Herhangi bir Dell™ aygıtına çevre
birimleri bağlamak için, telsiz iletişim hizmetleriyle girişim olasılığını azaltmak amacıyla
yalnızca korumalı kablolar kullanın. Korumalı kabloların kullanımı istenilen ortam için
EMC sınıflandırmasına uyumu sağlar. Paralel yazıcılar için Dell™ tarafından bir kablo
kullanımınıza sunulmuştur. İsterseniz Dell™ www.dell.com World Wide Web
adresinden bir kablo sipariş edebilirsiniz.

Tüketici Elektronikleri Bildirisi
Bu ürünün 2006/95/EC (Düşük Voltaj Direktifi), 2004/108/EC (EMC Direktifi), ve
Avrupa Birliği’nin ilavelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu ürünün versiyonları, telsiz
ve telekomünikasyon operasyonları destekli entegre edilmiş modülleri yada eklenti
kartlarına sahip olabilirler. Bu telsiz ve telekomünikasyon yan birimlerinin, bu ürün
içinde ve mevcut olduğunda ise 1999/5/EC ( Radyo ve Telekomünikasyon Arayüzleri
için R&TTE Direktifi) ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.
Avrupa Birliği, A Sınıfı
UYARI: Bu bir A sınıfı ürünüdür. Bu ürün, mahalli bir çevrede (yada ev içinde) radyo
frekans karışmasına sebep olabilir, bu durumda ise kullanıcının gerekli önlemleri alması
zorunlu olabilir.
Yukarıda belirtilen direktifler ve standarlara uygun olarak, bir “Uygunluk Beyanı”
hazırlanmıştır ve Dell Inc. Ürünleri Avrupa BV, Limerick, İrlanda'da dosya içerisindedir.

