Elektromágneses interferencián (EMI) azt a szabad térben kibocsátott vagy sugárzott,
illetve a táp- vagy jeltovábbító vezetékeken továbbított jelet értjük, amely veszélyezteti a
rádiónavigációs rendszerek vagy egyéb biztonsági szolgáltatások működését, illetve
jelentős mértékben rontja, zavarja vagy időről időre megszakítja az engedélyezett rádiótávközlési szolgáltatást. A rádió-távközlési szolgáltatások közé tartozik (de nem
kizárólagosan) a közép- és ultrarövid hullámú kereskedelmi rádióadás, a televízió, a
mobiltelefon-szolgáltatások, a radar, a légiforgalom-irányítás, a személyhívó, valamint a
személyi kommunikációs szolgáltatások (PCS). Ezek az engedélyezett és engedély
nélküli rádiószolgáltatások, mint amilyen a WLAN vagy a Bluetooth, vagy a digitális
eszközök – beleértve a számítógépes rendszereket – nem szándékos rádióhullámkibocsátásai mind részei az elektromágneses környezetnek.
Az elektromágneses kompatibilitás az elektronikus berendezések azon képessége, mely
megfelelő együttműködést biztosít számukra az elektronikus környezetben. A
számítógépes rendszer kialakításánál és meghatározásánál figyelembe vettük az
elektromágneses interferenciára megadott hatósági határértékeket, azonban arra nézve
nincs garancia, hogy a mindenkori telepítés helyén nem léphet fel ilyen interferencia.
A Dell™ számítógépek tervezése, tesztelése és osztályba sorolása a kívánt
elektromágneses környezetnek megfelelően történik. Az elektromágneses környezet
szerinti besorolás rendszerint az alábbi, harmonizált definíciókra épül:
•

A „B” osztályú termékek lakókörnyezeti/otthoni használatra készültek, de más
helyeken is használhatók.
Megjegyzés: A lakókörnyezeti/otthoni környezet egy olyan környezet, ahol a
rádió- és televízióadást vevő készülék a termék használati helyétől 10 m-es
távolságon belül helyezkedik el.

•

Az „A” osztályú termékek lakókörnyezeten kívüli/ nem otthoni használatra
készültek. Az „A” osztályú termékek lakókörnyezeti/otthoni használatra is
alkalmazhatók, de interferenciát okozhatnak, és megfelelő korrekciós
intézkedéseket igényel a felhasználótól.

Ha a készülék zavart okoz a rádió-távközlési szolgáltatásokban (ez megállapítható a
készülék ki- és bekapcsolásával), az alábbi intézkedésekkel próbálhatja kiküszöbölni az
interferenciát:
•
•
•
•

a vevőantenna átirányításával;
a számítógép áthelyezésével a vevőkészülékhez képest;
a számítógép távolabbra helyezésével a vevőkészüléktől;
a számítógép más dugaszaljzatba kapcsolásával úgy, hogy azt a vevőkészüléktől
eltérő áramköri ág táplálja.

Szükség esetén forduljon további tanácsért a Dell műszaki támogatásának képviselőjéhez,
vagy egy tapasztalt rádió-, televízió- vagy EMC szerelőhöz.

A rendszerbe integrált vagy ahhoz csatlakoztatott információ-technológiai
berendezéseknek (ITE), ide értve a külső eszközöket, bővítőkártyákat, nyomtatókat,
adatbemeneti és -kimeneti (I/O) készülékeket, monitorokat stb. is, meg kell felelniük a
számítógépes rendszer elektromágneses környezeti besorolásának.
Árnyékolt jelkábelekre vonatkozó előírás: Dell™ eszközhöz kizárólag árnyékolt
kábellel csatlakoztasson periferikus eszközöket, hogy csökkentse a rádió-távközlési
szolgáltatásokkal fellépő interferencia előfordulásának esélyét. Árnyékolt kábelek
használatával biztosíthatja a kívánt környezetnek megfelelő elektromágneses
összeférhetőségi besorolást. Párhuzamos nyomtatókhoz a Dell™ saját gyártmányú
kábelét ajánljuk. A kábel igény szerint megrendelhető a Dell™ honlapján is:
www.dell.com.

