
Sähkömagneettinen häiriö (EMI) tarkoittaa signaalia tai säteilyä, joka siirtyy vapaassa 
tilassa tai voima- tai signaalilinjojen välityksellä ja vaarantaa radionavigoinnin tai muun 
turvapalvelun toimintaa tai heikentää tai estää luvanvaraista radioviestintäpalvelua tai 
toistuvasti keskeyttää sen.Radioviestintäpalveluja ovat muun muassa AM/FM-
radiolähetykset, televisiolähetykset, matkapuhelinpalvelut, tutka, lennonjohto, 
hakulaitteet ja Personal Communication Services (PCS) -palvelut. Nämä luvanvaraiset 
radiopalvelut ja radiopalvelut, joihin lupaa ei tarvita, kuten WLAN tai Bluetooth, ja 
lisäksi tahattomat säteilylähteet, kuten digitaalilaitteet, esimerkiksi tietokonejärjestelmät, 
kuormittavat sähkömagneettista ympäristöä. 
 
Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan sähkölaitteiden kykyä toimia 
yhdessä oikein sähkömagneettisessa ympäristössä. Tämä tietokone on suunniteltu siten, 
että sen aiheuttama sähkömagneettinen häiriö on säädösten sallimissa rajoissa, mutta 
häiriöitä voi silti esiintyä tietyissä käyttökohteissa.  
 
Dell™-tuotteet on suunniteltu, testattu ja luokiteltu niille tarkoitettuja sähkömagneettisia 
ympäristöjä varten. Nämä sähkömagneettiset ympäristöluokitukset viittaavat yleensä 
seuraaviin yhdenmukaistettuihin määräyksiin: 

 
• Luokan B tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi asuin-/kotiympäristössä, mutta 

niitä voidaan käyttää myös muissa ympäristöissä. 
 

Huomautus: Asuin-/kotiympäristössä radio- ja televisiovastaanotinten voidaan 
olettaa olevan enintään 10 metrin päässä tuotteen käyttöpaikasta. 

 
• Luokan A tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi muussa kuin asuin-

/kotiympäristössä. Luokan A laitteita voidaan käyttää myös asuin-
/kotiympäristössä. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa häiriöitä, mikä edellyttää 
käyttäjän korjaustoimia. 

 
Sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen voit tarkistaa, aiheuttaako laite 
häiriöitä radioviestintäpalveluissa. Voit koettaa poistaa mahdollisia häiriöitä seuraavilla 
toimilla: 
 

• Suuntaa vastaanottimen antenni uudelleen. 
• Muuta tietokoneen paikkaa suhteessa vastaanottimeen. 
• Siirrä tietokone kauemmaksi vastaanottimesta. 
• Kytke tietokone toiseen pistorasiaan niin, että tietokone ja vastaanotin eivät ole 

samassa virtapiirissä. 
 

Lisää ehdotuksia saat tarvittaessa ottamalla yhteyden Dellin teknisen tuen edustajaan, 
kokeneeseen radio-/televisioteknikkoon tai sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen 
perehtyneeseen teknikkoon. 
 



Tietotekniikkalaitteilla, mukaan luettuina oheislaitteet, laajennuskortit, tulostimet, tulo-
/lähtölaitteet (I/O), monitorit ja niin edelleen, jotka on sisäänrakennettu tai yhdistetty 
tietokoneeseen, tulee olla sama sähkömagneettinen ympäristöluokitus kuin tietokoneella.  

 
Ilmoitus suojatuista signaalikaapeleista: Käytä vain suojattuja kaapeleita laitteiden 
yhdistämiseen mihin tahansa Dell™-laitteeseen radioviestintäpalveluiden 
häiriömahdollisuuden pienentämiseksi. Käytä suojattuja signaalikaapeleita sen 
varmistamiseksi, että asianmukainen sähkömagneettinen yhteensopivuusluokitus säilyy 
tarkoitetussa ympäristössä. Rinnakkaisporttiin kytkettäviä tulostimia varten Dell™-
yhtiöltä on saatavana kaapeli. Halutessasi voit tilata kaapelin Dell™-yhtiöltä Internetin 
välityksellä osoitteesta www.dell.com. 
 
 
 
CE-ilmoitus 
 
Tämä tuote täyttää Euroopan unionin direktiivin 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi) ja 
direktiivin 2004/108/EY (sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annettu direktiivi), 
sellaisina kuin ne ovat muutettuina, vaatimukset. Joissakin tämän tuotteen versioissa voi 
olla integroituna moduuleja tai lisäkortteja, jotka tukevat langattomia ja tietoliikenteen 
toimintoja. Näiden langattomien ja tietoliikenteen oheislaitteiden on todettu olevan tässä 
tuotteessa vaatimustenmukaisia ja yhteensopivia direktiivin 1999/5/EY (direktiivi radio- 
ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta, 
R&TTE-direktiivi) kanssa. 
 
Euroopan unioni, luokka B 
 
Tämä Dell-laite on luokiteltu käytettäväksi tyypillisessä luokan B kotiympäristössä. 
 
Yllä mainittujen direktiivien ja standardien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
tehty, ja sitä säilyttää Dell Products Europe BV, Limerick, Irlanti. 
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