
„Dell“ belaidžio WLAN gaminiai yra sukurti taip, kad galėtų veikti kartu bei su bet kokiu 
kitu belaidžiu LAN gaminiu, paremtu tiesioginės sekos išsklaidyto spektro radio 
technologija (DSSS) ir ortogonaliojo dažninio tankinimo moduliavimo technologija 
(ODFM), ir atitinka tokias normas: 

• IEEE 802.11a standartas 5 GHz belaidžiam LAN tinklui  
• IEEE 802.11b-1999 standartas 2,4 GHz belaidžiam LAN tinklui  
• IEEE 802.11g standartas 2,4 GHz belaidžiam LAN tinklui  
• „Wi-Fi“ (Wireless Fidelity) pažymėjimas, kaip apibrėžta Belaidžio ryšio eterneto 

suderinamumo sąjungos (WECA)  
 
 
Sauga 

„Dell“ belaidžio WLAN plokštė kaip ir kiti radio įrenginiai skleidžia radijo bangų dažnio 
elektromagnetinę energiją. Tačiau šio įrenginio skleidžiama elektromagnetinė energija 
yra silpnesnė nei kitų belaidžių įrenginių, tokių kaip mobilieji telefonai, skleidžiama 
energija. „Dell“ belaidžio WLAN plokštės belaidis įrenginys veikia pagal radijo dažnio 
saugos ir rekomendacijų nurodymus. Šios normos ir rekomendacijos atspindi mokslinės 
bendruomenės bendrą nuomonę, specialistų tyrimų bei mokslininkų komitetų rezultatus. 
Tam tikroje situacijoje ar terpėje pastato savininkas ar atsakingas organizacijos atstovas 
gali apriboti „Dell“ belaidžio WLAN belaidžių įrenginių naudojimą.  

Tokios situacijos, pavyzdžiui, yra: 

• naudojimasis „Dell“ belaidžio WLAN įranga lėktuve, arba  
• naudojimasis „Dell“ belaidžio WLAN įranga bet kokioje kitoje terpėje, kur 

gaunami ar pastebėti kenksmingi trikdžiai.  

Jei nesate tikri, ar galima naudotis belaidžiais įrenginiais tam tikroje organizacijoje ar 
aplinkoje (pvz., oro uoste), paprašykite leidimo naudotis „Dell“ belaidžio WLAN 
plokštės belaidžiu įrenginiu prieš jį įjungdami. 

 
  Perspėjimas dėl sprogstamojo įrenginio artumo:  
Nesinaudokite nešiojamuoju siųstuvu (tokiu kaip belaidis tinklo įrenginys) šalia 
neapsaugotų sprogstamųjų galvučių ar sprogstamoje aplinkoje, jei įrenginys nebuvo 
pritaikytas tokiam naudojimui . 
 
 
  Perspėjimas naudojant lėktuve:  
FCC ir FAA reglamentai draudžia ore naudoti radijo dažnius skleidžiančius belaidžius 
įrenginius. 
 



Priežiūros informacija 

„Dell“ belaidžio WLAN plokštės belaidis tinklo įrenginys turi būti sumontuotas ir 
naudojamas pagal griežtas gamintojo instrukcijas, kaip aprašyta vartotojo 
dokumentacijoje, pateikiamoje su gaminiu. „Dell Inc.“ neatsako už jokius radijo ar 
televizijos trikdžius, sukeltus be leidimo perdarant įrenginius, įskaitant ir „Dell“ belaidžio 
WLAN plokštės rinkinį, arba pakeičiant bei prijungiant kitus nei nurodo „Dell“ 
jungiamuosius kabelius bei įrangą. „Dell Inc.“ ir jos įgaliotieji pardavėjai bei platintojai 
neatsako už jokią žalą ar vyriausybinių reglamentų pažeidimą, kurie gali kilti dėl to, kad 
vartotojas nesilaikė šių nurodymų. 

 
Radijo dažnių suderinamumas 

Svarbu žinoti tai, kad radio įrenginys gali būti naudojamas tose šalyse, kur jo naudojimas 
patvirtintas. Norėdami sužinoti, ar tam tikroje šalyje leidžiama naudoti jūsų belaidį tinklo 
įrenginį, patikrinkite, ar ant jūsų įrenginio identifikacinio lipduko yra atspausdintas radijo 
tipo numeris arba ar jis įtrauktas į radijo dažnių suderinamumo sąrašą, paskelbtą 
bendrojoje „Dell“ paramos svetainėje http://support.dell.com. 

http://support.dell.com/
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