Elektromagnetiline häire (EMI) on mis tahes signaal või kiirgus, mis kiirgab vabas
ruumis või mida antakse edasi elektri- või signaalijuhtmete kaudu, mis ohustab
raadionavigatsiooni- või muude ohutusteenistuste tööd või halvendab, takistab tõsiselt või
katkestab korduvalt litsentseeritud raadiosideteenuseid. Raadiosideteenused hõlmavad
AM/FM-kommertsringhäälingut, televisiooni, mobiilsideteenuseid, radareid, õhuliikluse
juhtimist, peileriteenust ja isiklikku sideteenust (PCS), kuid ei piirdu nendega. Nimetatud
litsentseeritud raadioteenused ja litsentseerimata teenused, näiteks WLAN või Bluetooth,
ning soovimatu kiirguse allikad, näiteks digitaalseadmed, sh arvutisüsteemid, aitavad
kaasa elektromagnetilise keskkonna tekkele.
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) on elektroonikaseadmete võime funktsioneerida
elektroonilises keskkonnas nõuetekohaselt koos. Kuigi see arvutisüsteem on kavandatud
vastama reguleeriva asutuse poolt kehtestatud EMI piiridele ja selles suhtes kontrollitud,
ei saa garanteerida häirete puudumist konkreetses paigalduskohas.
Dell™ tooted on kavandatud, testitud ja klassifitseeritud ettenähtud elektromagnetilise
keskkonna tarbeks. Nimetatud elektromagnetilised klassifikatsioonid viitavad üldiselt
järgmistele kooskõlastatud definitsioonidele:
•

B-klassi tooted on mõeldud kasutamiseks elamutes / koduses keskkonnas, kuid
neid võib kasutada ka ühiskondlikes hoonetes / mittekoduses keskkonnas.
Märkus. Elamu / kodune keskkond on keskkond, kus ringhäälingu
raadiovastuvõtjaid ja telereid saab eeldatavasti kasutada 10 m raadiuses toote
kasutamise kohast.

•

A-klassi tooted on mõeldud kasutamiseks ühiskondlikes hoonetes / mittekoduses
keskkonnas. A-klassi tooteid võib kasutada ka elamutes / koduses keskkonnas,
kuid need võivad põhjustada häireid ja nõuda kasutajapoolseid korrigeerivaid
meetmeid.

Kui antud seade põhjustab häireid raadiosideteenustele, mida võib kindlaks teha seadet
sisse ja välja lülitades, siis palume teil püüda häireid korrigeerida ühe või mitme
alltoodud meetodi abil:
•
•
•
•

Suunake vastuvõtuantenn mujale.
Paigutage arvuti vastuvõtja suhtes ümber.
Paigutage arvuti vastuvõtjast eemale.
Ühendage arvuti teise toitepistikusse, et arvuti ja vastuvõtja oleksid erinevates
vooluahelates.

Vajadusel pöörduge täiendavate soovituste saamiseks Delli tehnilise toe esindaja või
kogenud raadio-/televisiooni- või EMC-tehniku poole.

Süsteemi integreeritud või ühendatud infotehnoloogiaseadmed, sh välisseadmed,
laienduskaardid, printerid, sisend-/väljundseadmed, monitorid jne, peaksid omama
arvutiga sama elektromagnetilist klassifikatsiooni.
Märkus varjestatud signaalikaablite kohta Ühendage välisseadmed mis tahes Dell™
seadme külge ainult varjestatud kaablite abil, et vähendada häireid raadiosideteenustele.
Varjestatud kaablite kasutamine tagab, et säilitate ettenähtud keskkonnale vastava EMC
klassifikatsiooni. Jadaühendusega printeri kaabel on saadaval firmalt Dell™. Soovi korral
saate tellida kaabli firmalt Dell™ veebiaadressilt www.dell.com.

CE-vastavusmärgis
Antud toode vastab direktiividele 2006/95/EÜ (Madalpinge direktiiv), 2004/108/EÜ
(EMC direktiiv) ja ELi parandustele. Antud toote versioonidel võib olla integreeritud
mooduleid või lisakaarte, mis toetavad juhtmeta andmesidet ja telekommunikatsiooni.
Nimetatud juhtmeta andmeside ja telekommunikatsiooni välisseadmed on kontrollitud ja
tunnistatud vastavaks antud tootes ja olemasolu korral vastavad need direktiivile
1999/5/EÜ (R&TTE direktiiv raadio- ja telekommunikatsiooniliideste kohta).
Euroopa Liit, Klass B
Antud Delli toode on klassifitseeritud kasutamiseks tüüpilises B-klassi koduses
keskkonnas.
Vastavalt
ülaltoodud
direktiividele
ja
standarditele
on
koostatud
„Vastavusdeklaratsioon”, mis on arvel ettevõttes Dell Inc. Products Europe BV,
Limerick, Iirimaa.

