
EMI (elektromagnetisk interferens) er ethvert signal eller enhver udladning, der 
udstråles i det frie rum eller ledes langs strøm- eller signalkabler, der bringer funktionen 
af radionavigation eller andre sikkerhedstjenester i fare, eller som væsentligt forringer, 
forhindrer eller gentagne gange afbryder en licenseret radiokommunikationstjeneste. 
Radiokommunikationssystemer omfatter, men er ikke begrænset til, AM/FM-
udsendelser, TV, mobiltjenester, radar, kontrolsystemer til lufttrafik, personsøgere og 
personlige kommunikationstjenester. Disse radiotjenester på licens og radiotjenester uden 
licens, såsom WLAN eller Bluetooth, sammen med utilsigtede udstrålere, såsom 
digitalenheder, deriblandt computersystemer, bidrager til det elektromagnetiske miljø. 
 
Elektromagnetisk kompatibilitet er udtryk for elektroniske komponenters evne til at 
fungere korrekt sammen i det elektroniskemiljø. Selvom dette computersystem er 
designet og bestemt til at overholde de gængse, fastlagte grænser for EMI, er der ingen 
garanti for, at interferens ikke vil kunne opstå i en bestemt installation.  
 
Dell™-produkter er beregnede, testede og klassificerede til deres tiltænkte 
elektromagnetiske miljø. Disse elektromagnetiske miljøklassifikationer følger generelt 
følgende harmoniserede definitioner: 

 
• Klasse B produkter er beregnet til brug i husholdningsmiljøer, men kan også 

anvendes i ikke-husholdningsmiljøer. 
 

Bemærk: Husholdningsmiljø er et miljø, hvor brugen kan af radio- og 
tvmodtagere kan forventes at være mindre end 10 meter væk fra det sted, hvor 
nærværende produkt bliver brugt. 

 
• Klasse A produkter er beregnet til brug i ikke-holdningsmiljøer. Klasse A 

produkter kan også bruges i husholdningsmiljøer, men vil muligvis forårsage 
interferens og påkræve, at brugeren foretager tilstrækkelige foranstaltninger. 

 
Hvis dette udstyr forstyrrer radiokommunikationstjenester, som kan registreres ved at 
tænde og slukke for udstyret, opfordres du til at forsøge at rette forstyrrelsen ved at gøre 
følgende ting, en efter en: 
 

• Flyt retningen på modtagerantennen. 
• Flyt computeren i forhold til modtageren. 
• Flyt computeren væk fra modtageren. 
• Sæt computeren i en anden stikkontakt, så computer og modtager er tilsluttet 

forskellige strømgrene. 
 

Kontakt om nødvendigt en repræsentant fra Dell tekniske support eller en erfaren 
radio/tv-tekniker eller EMC-tekniker for yderligere forslag. 
 
Informationsteknologisk udstyr, herunder enheder, ekspansionskort, printere, input/output 
(I/O) -enheder, skærme, osv., som er indbygget i eller tilsluttet systemet, bør passe med 
computersystemets klassificering af elektromagnetisk forhold.  



En bemærkning om afskærmende signalkabler: Brug kun afskærmede kabler til 
tilslutning af enheder til enhver Dell™-enhed for at reducere muligheden for forstyrrelse 
radiokommunikationstjenester. Brug af afskærmede kabler sikrer, at den korrekte EMC-
klassificering til det tilsigtede miljø opretholdes. Et kabel til parallel printere kan 
anskaffes fra Dell™. Du kan også bestille et kabel fra Dell™ på websideadressen 
www.dell.com. 
 
 
 
Bemærkning vedr. CE 
 
Dette produkt er fundet i overensstemmelse med 2006/95/EC (Lavvoltsdirektivet), 
2004/108/EC (EMC-direktivet) og den Europæiske Unions ændringer. Versioner af dette 
produkt har muligvis indbyggede moduler eller tilføjede kort, som understøtter trådløse 
og telekommunikationsfunktioner. Disse trådløse og telekommunikationsenheder er 
blevet vurderet at være i overensstemmelse med dette produkt og, ved tilstedeværelse, i 
overensstemmelse med 1999/5/EC (R&TTE directiv, for radio- og 
telekommunikationsenheder).  
  
Europæiske Union, Klasse A 
 
ADVARSEL: Dette er et Klasse A-produkt. I et hjemligt miljø kan dette produkt 
medføre forstyrrelse af radiofrekvens, og i det tilfælde må brugeren fortage passende 
foranstaltninger. 
 
En "Overensstemmelseserklæring", som er i henhold til foregående direktiver og 
standarder, er udført og arkiveret hos Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland. 
 
 

http://www.dell.com/

