
هو أية إشارة أو انبعاث يصدر في مساحة خاوية أو يتم توصيله من خالل أقطاب ) EMI (التداخل الكهرومغناطيسي
آهربية أو أقطاب خاصة بتوصيل اإلشارة، والتي من شأنها التأثير بشكل خطر على خدمات المالحة الالسلكية أو 

ى الخدمات المرخص لها باالتصال عبر الراديو، أو غيرها من خدمات األمان، أو التأثير بشكل سلبي بالغ على إحد
 البث التجاري على - على سبيل المثال ال الحصر -وتشمل خدمات االتصال  .إعاقتها أو مقاطعتها بشكل متكرر

، وخدمات التلفزيون وخدمات الشبكات الخلوية والرادار والتحكم في النقل الجوي وخدمات النداء AM/FMموجات 
 والخدمات الالسلكية األخرى غير المرخصة –ولهذه الخدمات الالسلكية  .مات االتصال الشخصيةوخد) البيدجر(
، إلى جانب أجهزة اإلشعاع غير المقصود، بما يشمل أنظمة الكمبيوتر، تأثيرها على Bluetooth وWLAN مثل –

  .البيئة الكهرومغناطيسية
 

 .كترونية على العمل بشكل سليم معًا في بيئة إلكترونية هي قدرة المعدات اإلل)EMC(التوافق الكهرومغناطيسي 
وعلى الرغم من أن نظام الكمبيوتر هذا قد تم تصميمه واإلقرار بتوافقه مع الحدود المفروضة من جانب الهيئة 
التنظيمية للتداخل الكهرومغناطيسي، إال أنه ليس هناك ما يضمن عدم حدوث التداخل في مكان معين تم ترآيب 

   . فيهالجهاز
 

وتشير تلك   مصممة ومؤهلة للعمل في البيئة الكهرومغناطيسية المخصصة لها،Dell™إن منتجات 
:المواصفات الخاصة بالبيئة الكهرومغناطيسي بصفة عامة إلى التعريفات التالية

 
 في  مخصصة لالستخدام في البيئات السكنية والمنزلية، ولكن من الممكن استخدامه أيضًاBالفئة منتجات  •

 .بيئات سكنية ومنزلية
 

وتمثل البيئة السكنية أو المنزلية بيئة من المتوقع فيها أن يتم استخدام البث الالسلكي وأجهزة  :مالحظة
  . متر من مكان استخدام هذا المنتج10استقبال التلفزيون في مسافة 

 
فمن الممكن استخدام  . مخصصة لالستخدام في البيئات غير السكنية وغير المنزليةAالفئة منتجات  •

 في البيئات السكنية والمنزلية، إال أنها قد تسبب التشويش وتتطلب قيام المستخدم باتخاذ Aمنتجات الفئة 
 .إجراءات تصحيحية آافية

 
إذا ما آان هذا الجهاز يسبب تشويشًا ضارًا الستقبال خدمات االتصال عبر الراديو، وهو ما يمكن تحديده من خالل 

  :ل الجهاز، فإنه يجب أن تحاول تصحيح التشويش بواسطة واحد أو أآثر من األساليب التاليةإغالق وتشغي
 

 .إعادة توجيه هوائي االستقبال •
 .تغيير مكان الكمبيوتر على حسب جهاز االستقبال •
 .نقل الكمبيوتر بعيدًا عن وحدة االستقبال •
الكمبيوتر ووحدة االستقبال في دائرتين توصيل الكمبيوتر بمأخذ آخر للتيار الكهربي، بحيث يصبح آل من  •

 .آهربيتين مختلفتين
 

، أو الرجوع ألي فني متخصص في أجهزة Dellيمكن في حالة الضرورة استشارة أحد ممثلي الدعم الفني من شرآة 
  .الراديو والتليفزيون أو فني متخصص في التوافق الكهرومغناطيسي في حالة وجود استفسارات أخرى

 
 بما يشمل الملحقات وبطاقات التمديد والطابعات وأجهزة اإلدخال واإلخراج والشاشات -ية المعلومات إن معدات تقن
 المدمجة في النظام أو المرتبطة به ينبغي أن تطابق مواصفات البيئة الكهرومغناطيسية لنظام - وما إلى ذلك

   .الكمبيوتر



كابالت المعزولة لتوصيل األجهزة الطرفية بأي جهاز ال تستخدم إال ال :إشعار بشأن آابالت اإلشارة المعزولة
™Dellويضمن استخدام الكابالت المعزولة  . للحد من إمكانية التداخل مع أية خدمات لالتصاالت الالسلكية

وبالنسبة للطابعات  .الحفاظ على تصنيف التوافق الكهرومغناطيسي بالنسبة للوسط المزمع استخدام الجهاز فيه
 من Dell™إذا آنت تفضل، فيمكنك طلب شراء الكابل من  .Dell™نه يتوافر آابل من المتوازية، فإ

  .com.dell.wwwموقعها على الويب 
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