Elektromagnētiskie traucējumi (EMT) ir jebkurš signāls vai izstarojums, kas tiek
izstarots brīvā telpā vai izplatās pa elektrobarošanas vai signālu vadiem un apdraud radio
navigācijas vai citu drošības ierīču darbību vai arī nopietni pasliktina, traucē vai atkārtoti
pārtrauc licencētos radiosakarus.Ar radiosakariem jāsaprot, bet tie neierobežojas ar
šādiem sakaru veidiem: AM/FM komerciālā apraide, televīzija, mobilie sakari, radars,
aviodispečeru dienests, peidžeri, un personālie sakari (PCS). Šie licencētie radiosakari, kā
arī nelicencētie radiosakari, piemēram, lokālie bezvadu datortīkli un Bluetooth, kopā ar
citām nespecifiskām radioizstarojošām ierīcēm, kādas ir datoru sistēmas, veido
elektromagnētisko vidi.
Elektromagnētiskā saderība (EMS) ir elektroniskās aparatūras spēja bez traucējumiem
funkcionēt kopējā elektromagnētiskajā vidē. Lai gan šī datorsistēma ir projektēta un atzīta
par atbilstošu reglamentējošās iestādes noteiktajām elektromagnētisko traucējumu
robežvērtībām, nav garantijas, ka konkrētajā uzstādīšanas vietā nebūs elektromagnētisko
traucējumu.
Dell™ izstrādājumi ir projektēti, pārbaudīti, klasificēti un atzīti par piemērotiem darbam
tiem paredzētajā elektromagnētiskajā vidē. Šī elektromagnētiskās vides klasifikācija
vispārējā gadījumā var tikt attiecināta uz šīm saskaņotajām definīcijām:
•

B klases izstrādājumi ir paredzēti lietošanai sadzīves/mājas apstākļos, taču tos var
lietot arī apstākļos, kas nav sadzīves/mājas apstākļi.
Piezīme. Sadzīves/mājas apstākļi ir tādi apstākļi, kuros ir paredzams, ka sadzīves
radio vai televīzijas uztvērēji tiks lietoti līdz 10 m attālumā no šā izstrādājuma.

•

A klases izstrādājumi ir paredzēti lietošanai apstākļos, kas nav sadzīves/mājas
apstākļi. A klases izstrādājumus var lietot arī sadzīves/mājas apstākļos, taču šādā
gadījumā tie var radīt elektromagnētiskos traucējumus, kā rezultātā lietotājam var
būt nepieciešams veikt atbilstošus koriģējošus pasākumus.

Ja šī aparatūra rada elektromagnētiskos traucējumus radiosakariem, ko var noteikt,
ieslēdzot un izslēdzot aparatūru, traucējumu mazināšanai rīkojieties šādi:
•
•
•
•

Mainiet uztverošās antenas orientāciju.
Pārvietojiet datoru attiecībā pret uztvērēju.
Pārvietojiet datoru tālāk no uztvērēja.
Pievienojiet datoru citai elektrotīkla kontaktligzdai tā, lai dators un uztvērējs
darbotos no dažādām elektrotīkla atzarojumu līnijām.

Vajadzības gadījumā konsultējieties ar Dell tehniskā atbalsta dienesta pārstāvi vai ar
pieredzējušu radio/televīzijas vai EMS speciālistu.
Informācijas apstrādes aparatūrai (IAA), tai skaitā perifērijas ierīcēm, paplašinājuma
kartēm, printeriem, ievada/izvada (I/O) ierīcēm, monitoriem u.c., kas ir iebūvētas sistēmā
vai pievienotas tai, jāatbilst elektromagnētiskajai videi, kas ir noteikta šai datoru sistēmai.

Piezīme par ekranētajiem signālu kabeļiem. Lai samazinātu elektromagnētisko
traucējumu ietekmi uz radiosakariem, perifērijas ierīču pievienošanai jebkurai Dell™
iekārtai izmantojiet vienīgi ekranētus kabeļus. Ekranētu kabeļu izmantošana nodrošina
aparatūras atbilstību noteiktai EMS klasifikācijai attiecīgajā elektromagnētiskajā
vidē.Printeriem ar paralēlo interfeisu var iegādāties firmā Dell™ ražotu kabeli. Ja
vēlaties, varat pasūtīt firmas Dell™ kabeli tīmekļa vietnē www.dell.com.

CE paziņojums
Šis izstrādājums atbilst direktīvām 2006/95/EK (Direktīva par zemsprieguma iekārtām),
2004/108/EK (Direktīva par elektromagnētisko saderību) un to labojumiem Eiropas
Savienības ietvaros. Šī izstrādājuma versijas var saturēt iebūvētus moduļus vai ievietotas
kartes, kas paredzētas bezvadu vai citām telekomunikācijām. Šīs bezvadu vai citas
telekomunikācijas perifērijas ierīces ir izvērtētas un atzītas par saderīgām ar šo
izstrādājumu un to izmantošanas gadījumā atbilst Direktīvas 1999/5/EK (R un TTE
direktīva – par radio un telekomunikāciju galiekārtām) prasībām.
Eiropas Savienība, klase B
Šī firmas Dell ražotā ierīce ir atzīta par derīgu darbam B klasei atbilstošos mājas
apstākļos.
“Atbilstības deklarācija”, kas ir saskaņā ar iepriekšminētajām direktīvām un standartiem,
ir sastādīta un tiek glabāta firmā Dell Inc. Products Europe BV Limerikā Īrijā.

