Zakłóceniem elektromagnetycznym (EMI) jest dowolny sygnał lub wypromieniowana
w przestrzeń albo przesyłana przez przewody zasilania lub sygnałowe emisja, która
stanowi zagrożenie dla funkcjonowania nawigacji radiowej bądź innych usług
bezpieczeństwa lub poważnie pogarsza, blokuje bądź wielokrotnie przerywa
licencjonowaną łączność radiową. Usługi komunikacji radiowej obejmują w
szczególności emisję programów telewizyjnych i radiowych, usługi telefonii
komórkowej, skanowanie radarowe, kontrolę lotów powietrznych, usługi przywoływania
(pagery) oraz usługi komunikacji osobistej PCS (Personal Communication Services).
Koncesjonowane usługi radiowe, takie jak stosowane w sieciach WLAN lub technologii
Bluetooth, wraz z przypadkowymi nadajnikami, takimi jak urządzenia cyfrowe z
systemami komputerowymi włącznie, składają się na środowisko elektromagnetyczne.
Zgodność elektromagnetyczna (EMC) jest to zdolność urządzeń elektronicznych do
prawidłowego funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym. Mimo że omawiany
system komputerowy został zaprojektowany i wykonany zgodnie z prawnymi normami
określającymi maksymalne poziomy zakłóceń elektromagnetycznych, nie istnieje żadna
gwarancja, że w jakiejś konkretnej instalacji nie wystąpią interferencje.
Produkty firmy Dell™ są projektowane, testowane i klasyfikowane pod względem
charakterystyki docelowego środowiska elektromagnetycznego. Klasyfikacje środowiska
elektromagnetycznego zazwyczaj odwołują się do poniższych określeń:
•

Produkty klasy B są przeznaczone do użytku domowego (w środowisku
domowym), ale mogą być również używane w innych miejscach.
Uwaga: Przez środowisko domowe należy rozumieć takie środowisko, w którym
odbiorniki radiowe i telewizyjne mogą znajdować się w odległości do 10 m od
miejsca używania produktu.

•

Produkty klasy A są przeznaczone do używania w innych środowiskach niż
domowe. Produkty klasy A mogą być też używane w środowiskach domowych,
przy czym mogą one powodować zakłócenia i wymagać od użytkownika podjęcia
właściwych działań zaradczych.

Jeśli okaże się, że sprzęt ten powoduje zakłócenia radiowych usług komunikacyjnych (co
można ustalić włączając go i wyłączając), poziom zakłóceń można zmniejszyć na jeden
bądź kilka z poniższych sposobów:
•
•
•
•

zmiana ustawienia anteny odbiorczej.
zmiana położenia komputera względem odbiornika.
odsunięcie komputera od odbiornika.
podłączenie komputera do innego gniazda elektrycznego, aby komputer i
odbiornik znajdowały się w osobnych odgałęzieniach sieci elektrycznej.

W razie konieczności należy skonsultować się z przedstawicielem działu pomocy
technicznej firmy Dell™, doświadczonym technikiem RTV lub technikiem zajmującym
się zgodnością elektromagnetyczną, w celu uzyskania dodatkowych wskazówek.
Podłączany lub włączany do systemu sprzęt komputerowy, łącznie z urządzeniami
peryferyjnymi, kartami rozszerzeń, drukarkami, urządzeniami wejścia/wyjścia,
monitorami itd., powinien odpowiadać systemowi komputerowemu pod względem
klasyfikacji dla docelowego środowiska elektromagnetycznego.
Uwaga dotycząca ekranowanych kabli sygnalizacyjnych: W celu zmniejszenia
możliwości interferencji z usługami radiokomunikacyjnymi, do podłączania urządzeń
peryferyjnych do jakiegokolwiek urządzenia Dell™ należy używać wyłącznie kabli
ekranowanych. Korzystanie z kabli ekranowanych gwarantuje, że używane urządzenia
rzeczywiście będą działały zgodnie z wymogami docelowego środowiska
elektromagnetycznego. Kabel do drukarek równoległych można kupić w firmie Dell™.
W razie potrzeby można go zamówić w firmie Dell™, na stronie internetowej
www.dell.com.

Oznaczenie CE
Niniejszy produkt został określony jako zgodny z dyrektywą niskonapięciową
2006/95/WE i dyrektywą zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz
poprawkami do nich. Wersje produktu mogą mieć wbudowane moduły lub dodatkowe
karty służące do obsługi łączności bezprzewodowej i telekomunikacji. Zewnętrzne
urządzenia bezprzewodowe i telekomunikacyjne współpracujące z produktem zostały
ocenione jako zgodne z nim i, o ile występują, zgodne z dyrektywą 1999/5/WE w
sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodności (R&TTE).
Unia Europejska, klasa A
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W warunkach domowych
urządzenie to może wywoływać zakłócenia o częstotliwości radiowej, wymagające od
użytkownika podjęcia odpowiednich działań zaradczych.
Zgodnie ze stosownymi dyrektywami i normami została sporządzona „Deklaracja
zgodności”, która jest dostępna w aktach firmy Dell Inc. Products Europe BV, z siedzibą
w Limerick, Irlandia.

