Elektromagnetische storingen zijn in de vrije ruimte uitgestraalde of langs elektriciteitsof signaalkabels geleide signalen of emissies die de juiste werking van
radionavigatiediensten en/of andere veiligheidsdiensten in gevaar brengen, de kwaliteit
van een gemachtigde radiocommunicatiedienst ernstig aantasten of deze dienst hinderen
dan wel herhaaldelijk onderbreken. Radiocommunicatiediensten omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, commerciële uitzendingen via AM/FM-radio, televisie-uitzendingen, mobiele
diensten, radarfuncties, luchtverkeer, semafoons en persoonlijke communicatiediensten.
Deze
gemachtigde
radiocommunicatiediensten
en
ongemachtigde
radiocommunicatiediensten, zoals WLAN of Bluetooth, dragen samen met apparaten die
onopzettelijk straling veroorzaken, zoals digitale apparaten en computersystemen, bij aan
de elektromagnetische omgeving.
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van elektronische
apparatuur om probleemloos binnen een elektronische omgeving te kunnen functioneren.
Hoewel deze computer is ontwikkeld om te voldoen aan de regelgeving met betrekking
tot limietwaarden voor elektromagnetische storingen en voor dat doel geschikt is
bevonden, kunnen wij niet garanderen dat er bij een bepaalde installatie geen storing
optreedt.
Dell™-producten zijn ontworpen, getest en geclassificeerd voor de elektromagnetische
omgeving waarvoor ze zijn bestemd. Deze classificaties voor de elektromagnetische
omgeving hebben gewoonlijk betrekking op de volgende geharmoniseerde definities:
•

Klasse B-producten zijn bestemd voor gebruik binnen woonomgevingen, maar
kunnen eveneens binnen niet-woonomgeving worden gebruikt.
Opmerking: Een woonomgeving is een omgeving waar naar alle
waarschijnlijkheid gebruik wordt gemaakt van radio- en televisieontvangers die
zich binnen 10 m afstand bevinden van de locatie waarop een dergelijk product
wordt gebruikt.

•

Klasse A-producten zijn bestemd voor gebruik binnen niet-woonomgevingen.
Klasse A-producten kunnen eveneens worden gebruikt in woonomgevingen, maar
kunnen storing veroorzaken, in welk geval de gebruiker passende maatregelen
dient te nemen.

Indien radiocommunicatiediensten als gevolg van het gebruik van deze apparatuur
worden verstoord, hetgeen u kunt vaststellen door de apparatuur uit te schakelen en
vervolgens weer in te schakelen, kunt u de storing als volgt proberen op te heffen:
•
•
•
•

Richt de ontvangstantenne een andere kant op.
Verplaats de computer ten opzichte van de ontvanger.
Vergroot de afstand tussen de computer en ontvanger.
Sluit de stekker van de computer aan op een ander stopcontact, zodat de computer
en de ontvanger niet op dezelfde stroomgroep zijn aangesloten.

Raadpleeg indien nodig een medewerker van de technische ondersteuning van Dell, of
een ervaren radio- of televisiereparateur voor aanvullend advies.
IT-apparatuur, zoals randapparatuur, uitbreidingskaarten, printers, input/output (I/O)apparaten, monitors etc. die in de computer zijn ingebouwd of daarop zijn aangesloten
dienen overeen te komen met de elektromagnetische omgevingsclassificatie van de
computer.
Kennisgeving ten aanzien van afgeschermde signaalkabels: Gebruik uitsluitend
afgeschermde kabels om randapparatuur aan te sluiten op Dell™-apparaten. Hierdoor
wordt het risico van storing van radiocommunicatiediensten verlaagd. Gebruik beveiligde
signaalkabels om er zeker van te zijn dat de juiste EMC-classificatie voor de bedoelde
omgeving wordt gehandhaafd. Voor parallelle printers is een speciale kabel verkrijgbaar
bij Dell™. Desgewenst kunt online een kabel bij Dell bestellen via www.dell.com.

