
مصممة )  الالسلكية للشبكات الالسلكية محلية النطاقDellبطاقة  (Dell Wireless WLAN Cardإن منتجات 
 الالسلكية محلية النطاق، والقائمة على التقنية الالسلكية للطيف الموزع عبر LANلتكون متوافقة مع أي منتج لشبكة 

  :، وبحيث تتوافق مع المعايير التالية(OFDM)مد وتقنية ترميز تقسيم التردد المتعا) DSSS( المباشر التتابع

  جيجا هرتز 5 الالسلكية بسرعة LAN على شبكة IEEE 802.11a Standardمعيار  •
  جيجا هرتز 2.4 الالسلكية بسرعة LAN على شبكة IEEE 802.11b-1999معيار  •
  جيجا هرتز 2.4 الالسلكية بسرعة LAN على شبكة IEEE 802.11g Standardمعيار  •
  ) الالسلكيEthernetاتحاد توافق  (WECA، آما هو ُمعرف من (Wi-Fi)صديق االتصال الالسلكي ت •

  األمان

، مثل أية أجهزة راديو أخرى، طاقة آهرومغناطيسية ذات تردد Dell Wireless WLAN Cardوتنبعث عن 
ومغناطيسية المنبعثة من األجهزة ومع ذلك، يكون مستوى الطاقة المنبعثة من هذا الجهاز أقل من الطاقة الكهر .راديو

 الالسلكية في حدود Dell Wireless WLAN Cardيتم تشغيل بطاقة . الالسلكية األخرى مثل الهواتف المحمولة
وتعكس هذه التوصيات والمعايير إجماع الوسط . اإلرشادات الواردة في توصيات ومعايير األمان لتردد الراديو

في بعض . يئات ولجان العلماء التي تقوم دومًا بمراجعة وتفسير مواد البحث الموسعةالعلمي، والناتجة عن تداوالت ه
 Dellالمواقف أو البيئات، يقوم مالك المبنى أو الممثلون المسؤولون في المؤسسة المعنية بحظر استخدام بطاقات 

Wireless WLAN Cardالالسلكية .   

  : ومن بين األمثلة على هذه المواقف

  على متن الطائراتDell Wireless WLAN Cardات استخدام معد •
 في أي بيئة أخرى، يكون فيها خطر حدوث تداخل Dell Wireless WLAN Cardأو استخدام معدات  •

  . مع أجهزة أخرى قائمًا أو معلوم ضرره

، يرجى )المطارمثل (إذا لم تكن واثقًا من السياسة المطبقة على استخدام أجهزة السلكية في مؤسسة أو بيئة معينة 
  .  الالسلكي قبل تشغيلهDell Wireless WLAN Cardطلب التصريح الستخدام جهاز 

 
  : تحذير القرب من جهاز متفجر 

بالقرب من أغطية االنفجار غير المعزولة أو في بيئة قابلة ) مثل جهاز شبكة السلكية(ال تقم بتشغيل جهاز بث متنقل 
  . لالنفجار، إال إذا آان الجهاز ُمعدًال بحيث يصلح لمثل هذا االستخدام

 
 

  : تنبيه االستخدام على متن طائرة 
تشغيل أجهزة تردد الراديو ) وآالة الطيران الفيدرالية (FAAو) الهيئة الفيدرالية لالتصاالت (FCCتحظر لوائح 

  . الالسلكية على متن الطائرات، نظرًا إلمكانية تداخل إشاراتها مع أجهزة الطائرة الحساسة
  

 
  المعلومات التنظيمية

 للشبكة الالسلكية، واستخدامه بما يتوافق بشكل تام مع Dell Wireless WLAN Cardز يجب ترآيب جها
غير مسئولة عن أي تداخل . Dell Incإن  .إرشادات جهة التصنيع آما هو مبين في وثائق المنتج المصاحبة للمنتج

 Dell Wirelessمع طاقم يتم مع الراديو أو التلفزيون مما ينتج عن التعديل غير المصرح به لألجهزة المرفقة 
WLAN Card أو استبدال أو ترآيب آبالت توصيل، ومعدات أخرى بخالف المنصوص عليها من جانب ،Dell 

Inc . وتقع مسئولية عالج هذا التداخل الحادث بفعل التعديل أو اإلحالل أو الترآيب غير المصرح به على عاتق



ن التابعين لها غير مسئولين عن أي تلف أو انتهاك للوائح الحكومية  ووآالء البيع أو الموزعيDell Incإن  .المستخدم
  .وهو ما قد ينشأ عن عدم التزام المستخدم بهذه اإلرشادات

  الموافقات الخاصة بالراديو

لمعرفة ما إذا آان . من األهمية التأآد من أنك تستخدم جهاز الراديو في الدول التي تصرح باستخدام هذا الجهاز فقط
 لك باستخدام جهازك على الشبكة الالسلكية في إحدى البلدان، يرجى التحقق لمعرفة ما إذا رقم نوع الراديو مسموحًا

الموجود على ملصق التعريف الموجود على الجهاز لديك أو المدرج على قائمة موافقات الراديو الواردة على موقع 
 .com.dell.support://http وعنوانه Dellالدعم العام لشرآة 

http://support.dell.com/
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