
Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) viser til alle signaler eller all stråling som 
slippes rett ut eller følger strøm- eller signalledninger, og dermed forstyrrer radiobølger 
eller andre sikkerhetstjenester, eller forringer, blokkerer eller gir gjentatte forstyrrelser på 
en radiokommunikasjonstjeneste med lisens. Radiokommunikasjonstjenester omfatter, 
men er ikke begrenset til, AM/FM-kringkasting, fjernsyn, mobiltelefontjenester, radarer, 
lufttrafikk-kontroll, personsøkere og personlige kommunikasjonstjenester (PCS). Disse 
lisensierte og ulisensierte radiotjenestene, for eksempel WLAN eller Bluetooth, sammen 
med utstyr som emitterer utilsiktede stråler, for eksempel digitalt utstyr, herunder 
datasystemer, bidrar til det elektromagnetiske miljøet. 
 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er evnen elementer i elektronisk utstyr har til 
å fungere sammen på en tilfredsstillende måte i det elektroniske miljøet. Selv om dette 
datasystemet er konstruert og funnet å være i henhold til begrensninger i offentlige 
bestemmelser for EMI, er det ingen garanti for at det ikke forekommer forstyrrelser i en 
bestemt installasjon.  
 
Produkter fra Dell™ er konstruert, testet og klassifisert for det elektromagnetiske miljøet 
de er beregnet på. Disse elektromagnetiske miljøklassifiseringene viser generelt til 
følgende harmoniserte definisjoner: 

 
• Klasse B-produkter er beregnet på å brukes i boligmiljøer, men kan også brukes i 

andre områder. 
 

Merk: Boligmiljø er et område der det antas at radio- og fjernsynsmottakere blir 
brukt innenfor en radius av 10 m fra stedet der produktet blir brukt. 

 
• Klasse A-produkter er beregnet på bruk utenfor boligmiljøer. Klasse A-produkter 

kan også brukes i boligområder, men da kan de forårsake forstyrrelser. Brukeren 
er da pålagt å treffe nødvendige tiltak for å unngå nevnte forstyrrelser. 

 
Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser på radiokommunikasjonstjenester, noe som kan 
avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere 
forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak: 
 

• Snu eller flytte på mottakerantennen. 
• Flytte datamaskinen i forhold til mottakeren. 
• Flytte datamaskinen vekk fra mottakeren. 
• Sett datamaskinen i en annen stikkontakt, slik at datamaskinen og mottakeren er 

på forskjellige strømkretser. 
 

Ta eventuelt kontakt med en teknisk Dell-representant for kundestøtte, eller en erfaren 
radio/fjernsyns- eller EMC-tekniker for å få flere forslag. 
 



ITE-utstyr (Information Technology Equipment), innbefattet enheter, utvidelseskort, 
skrivere, inngangs-/utgangsenheter (I/U-enheter), skjermer, osv. som er integrert i, eller 
koplet til, systemet, skal samsvare med datasystemets klassifisering for elektromagnetisk 
miljø.  

 
Merknad om skjermede signalkabler: Bruk bare skjermede kabler ved tilkopling av 
eksternt utstyr til et Dell™-utstyr for å redusere muligheten for forstyrrelser på 
radiokommunikasjonstjenester Bruk av skjermede kabler sikrer opprettholdelse av 
passende EMC-klassifisering for det aktuelle miljøet. En kabel for parallellskrivere kan 
skaffes fra Dell™. Du kan eventuelt også bestille en kabel fra Dell™ på Internett på 
www.dell.com. 
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