
Dell'i juhtmeta WLANi kaardid on disainitud töötama kõigi juhtmeta LANi toodetega, 
mis töötavad otsejadaga hajaspektri (DSSS) raadiotehnoloogial ja ortogonaalsel 
sagedustihendusel (OFDM) ning vastavad järgnevatele standarditele: 

• IEEE 802.11a  -  5 GHz juhtmeta LAN  
• IEEE 802.11b-1999  -  2.4 GHz juhtmeta LAN  
• IEEE 802.11g  -  2.4 GHz juhtmeta LAN  
• Wi-Fi sertifitseerimine WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) järgi. 

 
 
Ohutus 

Dell'i juhtmeta WLANi kaart saadab sarnaselt teistele raadioseadmetele välja 
raadiosagedusel elektromagnetilist energiat. Energia, mida saadab välja see seade, on 
väiksem teiste juhtmeta seadmete (nt mobiiltelefonid) poolt saadetavast energiast. Dell'i 
juhtmeta WLANi kaart töötab raadiosageduste kasutamise ohutuse ja soovituste piirides. 
Need standardid ja soovitused väljendavad teadusliku kogukonna üksmeelt ning on paika 
pandud antud alal tegutsevate teadusnõukogude arupidamistel. Teatud olukordades või 
keskkondades võib Dell'i juhtmeta WLANi kaartide kasutamine olla piiratud hoone 
omaniku või vastutava asutuse poolt. 

Sellised situatsioonid on näiteks: 

• Dell'i juhtmeta WLANi kaardi kasutamine õhusõidukite pardal 
• Dell'i juhtmeta WLANi kaardi kasutamine mujal, kus teiste seadmete töö 

segamine võib olla ohtlik. 

Kui te pole kindel, kas konkreetses situatsioonis on juhtmeta seademete kasutamine 
lubatud, soovitame teil Dell'i juhtmeta WLANi kaardi kasutamiseks eelnevalt luba 
küsida. 

 
 Hoiatus plahvatusohtlike seadmete lähedal kasutamise kohta  

Ärge kasutage kaasaskantavat saatjat (näiteks juhtmeta võrguseadmeid) varjestamata 
sütikute läheduses või plahvatusohtlikus keskkonnas juhul, kui antud seade pole selliseks 
kasutuseks sertifitseeritud. 
 
 

 Hoiatus õhusõidukite pardal kasutamise kohta 
Ameerika Ühendriikide Riikliku Sideameti ja Föderaalse Lennuameti regulatsioonid 
keelavad õhusõidukite pardal raadiosagedusel töötavate juhtmeta seadmete kasutamise, 
kuna need võivad häirida õhusõiduki kriitiliste seadmete tööd. 
 



Täpsustav informatsioon 

Dell'i juhtmeta WLANi kaart tuleb installeerida ning seda tuleb kasutada täpselt vastavalt 
tootega kaasasolevas dokumentatsioonis näidatud tootja juhistele. Dell Inc. ei vastuta 
raadio või televisiooni häirete eest, mille on põhjustanud antud Dell'i juhtmeta WLANi 
kaardi komplektis olevate seadmete lubamatu modifitseerimine või juhtmete ja/või 
seadmete asendamine või ühendamine muul viisil, kui Dell Inc. poolt kirjeldatud. 
Selliselt tekkinud häirete kõrvaldamise eest vastutab antud seadme kasutaja. Dell Inc. ja 
selle volitatud edasimüüjad ei vastuta antud juhiste eiramisest tulenevate kahjustuste või 
valitsuse regulatsioonide rikkumise eest. 

 

Raadioseadmete heakskiit 

On oluline, et kasutaksite oma raadioseadet ainult riikides, kus antud seade on 
kasutamiseks heaks kiidetud. Et kindlaks teha, kas antud seadet on konkreetses riigis 
lubatud kasutada, kontrollige, kas teie seadme identifitseerimissedelil toodud raadiotüübi 
number on märgitud heaks kiidetud raadioseadmete nimekirjas Dell'i üldisel tugilehel 
http://support.dell.com. 
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