Elektromagnetická interferencia (EMI) je akýkoľvek signál alebo vysielanie, šírené vo
voľnom priestore, v napájacích alebo signálnych vedeniach. EMI ohrozuje činnosť
rádiovej navigácie a iných bezpečnostných služieb a vážne znižuje, prekáža alebo
opakovane ruší licencované rádiové vysielanie. Rádiokomunikačné služby obsahujú, ale
nie sú ohraničené, vysielanie AM/FM, televízne vysielanie, služby mobilných
operátorov, radar, leteckú dopravu, pager a služby osobnej komunikácie (PCS). Toto
licencované a nelicencované rádiové vysielanie, ako napr. WLAN alebor Bluetooth,
spolu s neúmyselnými žiaričmi ako napr. digitálne zariadenia vrátane počítačových
systémov prispievajú k elektromagnetickému prostrediu.
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je schopnosť spoločného fungovania
komponentov elektromagnetických zariadení v elektromagnetickom prostredí . Tento
počítačový systém je navrhnutý tak, aby spĺňal limity EMI. Napriek tomu nie je zaručené,
že v určitých konkrétnych inštaláciách nevznikne interferencia.
Produkty Dell™ sú konštruované, testované a klasifikované s ohľadom na stanovené
elektromagnetické prostredie. Klasifikácia elektromagnetického prostredia sa vzťahuje k
nasledujúcim harmonizovaným definíciám :
•

Výrobky v Triedy B sú určené na požívanie v obytnom/domácom prostredí,
avšak môžu byť používané aj v nie obytných/domácich prostrediach.
Poznámka: Obytné/domáce prostredie je prostredie, kde je možné očakávať
používanie rozhlasového alebo televízneho prijímača do vzdialenosti 10 metrov
od miesta používania produktu.

•

Produkty Triedy A sú určené na požívanie v nie obytnom/domácom prostredí.
Produkty triedy A môžu byť taktiež používané v obytnom/domácom prostredí,
môžu však spôsobovať rušenie a vyžadujú, aby užívateľ prijal príslušné korekčné
opatrenia.

Ak zariadenie ruší rádiokomunikačné služby, čo možno zistiť jeho zapnutím a vypnutím,
pokúste sa rušeniu zabrániť niektorým z uvedených opatrení:
•
•
•
•

Zmeňte orientáciu antény.
Zmeňte umiestnenie počítača s ohľadom na prijímač.
Odstráňte počítač z blízkosti prijímača.
Zapojte počítač do inej zásuvky, tak aby nebol s prijímačom v spoločnom okruhu.

V prípade potreby kontaktujte zástupcu pre technickú podporu spoločnosti Dell alebo
skúseného technika v oblasti rozhlasový/telefónny prijímač alebo EMC pre ďalšie otázky.
Informačné technologické zariadenie (ITE), vrátane periférnych doplnkových kariet,
tlačiarní, vstupných/výstupných (I/O) zariadení, monitorov atď., ktoré sú integrované do
systému, musia spĺňať požiadavky EMI.

Poznámka k tieneným signálnym káblom: Na pripájanie periférií k akémukoľvek
zariadeniu Dell™ používajte iba tienené káble. Znížite možnosť interferencie s
rádiokomunikačnými službami. Použitie tienených káblov zaručuje, že dodržíte príslušnú
EMC klasifikáciu pre dané prostredie. Pre tlačiarne s paralelným portom môžete získať
kábel od spoločnosti Dell™. Ak uprednostňujete nákup online, môžete si kábel objednať
od spoločnosti Dell™ cez webovú stránku www.dell.com.

Poznámka o značke CE
Tento výrobok vyhovuje požiadavkám smernice 2006/95/EC (smernica o nízkom napätí),
2004/108/EC (smernica o elektromagnetickej kompatibilite) a neskorším zmenám a
doplnkom Európskej. Verzie tohto produktu môžu mať integrované muduly alebo
prídavné karty podporujúce bezdrôtové a telekomunikačné operácie. Tieto bezdrôtové a
telekomunikačné periférne zariadenia boli v tomto produkte vyhodnotené ako
vyhovujúce a ak sú prítomné, vyhovujú požiadavkám smernice 1999/5/EC (smernica
R&TTE pre rozhlasové a telekomunikačné rozhrania).
Európska únia, Trieda B
Toto zariadenie Dell triedy B je určené pre domáce prostredie.
„Vyhlásenie o zhode“ vydané v súlade s predchádzajúcimi smernicami a štandardmi sa
nachádza v spoločnosti Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Írsko.

