
EMI (Electromagnetic Interference [Elektromagnetisk störning]) är de signaler eller 
emissioner som utstrålas i fria utrymmen eller leds utmed kraft- eller signalkablar och 
som hotar funktionen i radionavigerings- eller andra säkerhetsmässiga tjänster, eller 
allvarligt försämrar, hindrar eller upprepade gånger avbryter en licensierad 
radiokommunikationstjänst. Radiokommunikationstjänster innefattar, men begränsas ej 
till, kommersiella AM/FM-utsändningar, television, mobiltelefoni, radar, flygledning, 
PCS (Personal Communication Services [Personsökare och digitala 
kommunikationstjänster (GSM)]). Dessa licensierade radiokommunikationstjänster och 
icke licensierade radiokommunikationstjänster så som WLAN eller Bluetooth, 
tillsammans med andra digitala kommunikationstjänster, inklusive datasystem, kan 
ofrivilligt släppa ifrån sig störningar som bidrar till den elektromagnetiska miljön. 
 
EMC (Electromagnetic Compatibility [Elektromagnetisk kompatibilitet]) är den 
elektriska utrustningens förmåga att fungera ihop på ett tillfredsställande sätt i den 
elektromagnetiska miljön. Även om det här datorsystemet har utformats och är 
kompatibelt med regleringsgränsvärdena för EMI, lämnas inga garantier för att störningar 
inte kan uppstå vid en viss installation.  
 
Produkter från Dell™ är utformade, testade och klassificerade för sina tilltänkta 
elektromagnetiska miljöer. Med dessa elektromagnetiska miljöklassificeringar menas 
vanligen följande definitioner: 

 
• Klass B produkter är utformade för användning i bostadsmiljöer men kan även 

användas i icke-bostadsmiljöer. 
 

Obs! En bostadsmiljö är en miljö där en radio eller en tevemottagare kan tänkas 
finnas inom 10 m av denna produkt. 

 
• Klass A produkter är utformade för användning i icke-bostadsmiljöer. Klass A 

produkter kan även användas i bostadsmiljöer men kan då orsaka störningar där 
användaren får vidtaga lämpliga åtgärder. 

 
Om utrustningen trots allt orsakar störningar i radiokommunikationstjänsten, vilket kan 
påvisas genom att utrustningen kopplas av och på, bör du försöka åtgärda störningen 
genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: 
 

• Rikta om den mottagande antennen. 
• Placera om datorn i förhållande till mottagaren. 
• Flytta bort datorn från mottagaren. 
• Anslut datorn till ett annat strömuttag så att datorn och mottagaren ligger i olika 

grupper. 
 

Kontakta Dells tekniska support eller en radio/tele/EMC-tekniker för fler förslag. 
 



Informationsteknikutrustning inklusive kringutrustning, tilläggskort, skrivare, in-
/utdataenheter, bildskärmar och så vidare som är integrerade i eller anslutna till systemet, 
bör matcha datorsystemets elektromagnetiska miljöklassificering.  

 
Information om skärmade signalkablar: Använd endast skärmade kablar när du 
ansluter kringutrustning till Dell-enheter för att minska risken för störningar av 
radiokommunikationstjänster. Genom att använda skärmade signalkablar försäkrar du dig 
om att lämplig EMC-klassificering bibehålls för den avsedda miljön. För parallellskrivare 
finns kablar att tillgå från Dell™. Om du föredrar det kan du beställa en kabel från Dell™ 
på adressen www.dell.com. 
 
 
 
CE-meddelande 
 
Denna produkt överensstämmer med EU-direktivet 2006/95/EC (lågspänningsdirektivet), 
2004/108/EC (EMC direktivet), och andra ändringar enligt den Europeiska unionen. 
Olika versioner av denna produkt kan innehålla moduler och extra kort vilka stöder 
trådlös-och telekommunikationsanvändning. Dessa trådlösa-och  
telekommunikationskringutrustningar överensstämmer med EU-direktivet 1999/5/EC 
(R&TTE-direktivet för radio- och telekommunikationsgränssnitt).  
  
Europeiska unionen, klass A 
 
VARNING: Detta är en klass A-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt orsaka 
störningar i radiofrekvenser, så att användaren får vidtaga lämpliga åtgärder. 
 
En ”Försäkran om överensstämmelse” i enlighet med de föregående direktiven och 
standarderna har framställts och finns registrerad hos Dell Inc. Products Europe BV, 
Limerick, Irland. 
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