Електромагнитните смущения (EMI) са всички сигнали или лъчения, излъчени в
свободното пространство, или протичащи по електрически или сигнални кабели,
които застрашават функционирането на радио навигацията или на друга услуга за
безопасност, или сериозно влошават, пречат на или постоянно прекъсват
лицензирана радиокомуникационна услуга. Радиокомуникационните услуги
включват, без изброяването да е изчерпателно, AM/FM рекламни предавания,
телевизия, клетъчни услуги, радиолокация, управление на въздушния трафик и
Персонални комуникационни услуги (ПКУ). Тези лицензирани радиопредавателни
услуги и нелицензирани радиопредавателни услуги, като например WLAN или
Bluetooth, заедно с неволни излъчватели като цифрови устройства, включително
компютърни системи, допринасят към електромагнитната среда.
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) е способността на различните единици
електронно оборудване да работят добре при съвместна работа в електронна среда.
Тази компютърна система е създадена и предназначена да е съвместима с
регулаторните ограничения за EMI, но няма гаранция, че в някои случаи няма да
има смущения.
Продуктите на Dell™ са проектирани, тествани и класифицирани съобразно
условията на електромагнитната среда, за която са предназначени. Тези
класификации според електромагнитната среда обикновено се отнасят към
следните хармонизирани дефиниции:
•

Клас B продуктите са предназначени за използване в жилищна/домашна
обстановка, но могат също така да се използват и в други обстановки.
БЕЛЕЖКА: Жилищната/домашна обстановка е обстановка, в която може да
се очаква използването на радио- и телевизионни приемници в разстояние
от 10 м от мястото, на което се използва продукта.

•

Клас A продуктите са предназначени за използване в не-жилищна/недомашна обстановка. Продуктите от Клас A могат да се използват и в
жилищна/домашна обстановка, но могат да причинят интерференции и да се
наложи потребителят да вземе съответните корективни мерки.

Ако това устройство причинява интерференция с радиокомуникационни услуги,
което се определя чрез включване и изключване на устройството, бихте могли да
коригирате интерференцията по един или няколко от следните начини:
•
•
•
•

Преориентиране на приемателната антена.
Преместване на компютъра спрямо приемника.
Отдалечаване на компютъра от приемника.
Включете компютъра в различен контакт, така че компютърът и приемникът
да са към различни електрически вериги.

Ако е необходимо, свържете се с представител от отдела за техническа поддръжка
на Dell или с опитен радио/ТВ или EMC техник за допълнителни предложения.
Информационно-технологичното оборудване (ITE), включително периферия,
разширителни карти, принтери, входно-изходни устройства (I/O), монитори и т.н.,
които са интегрирани в компютъра или са свързани към него, трябва да отговарят
на електромагнитната класификация на компютърната система.
Бележка за екранираните сигнални кабели: Използвайте само екранирани
кабели за свързване на периферия към всяко устройство на Dell™, за да намалите
вероятността от интерференция с радиокомуникационните услуги. Чрез употреба
на екранирани кабели се постига подходящата ЕМС класификация за
предполагаемата среда. За паралелни принтери, има специален кабел от Dell™. Ако
предпочитате, можете да си поръчате кабел от Dell™ по интернет на адрес
www.dell.com.

CE обозначение
Този продукт отговаря на 2006/95/EC (Нисковолтова директива), 2004/108/EC
(Директива за електромагнитна съвместимост) и измененията на Европейския
съюз. Различните версии на този продукт може да разполагат с интегрирани
модули или допълнителни карти, поддръжащи безжични и телекомуникационни
операции. Тези безжични и телекомуникационни периферни устройства са оценени
като съвместими с този продукт и, когато ги има, са в съответствие с 1999/5/EC
(Директива R&TTE за радио и телекомуникационни интерфейси).
Европейски съюз, Клас B
Това устройство на Dell е класифицирано за използване в типичната за Клас B
жилищна среда.
Изготвена е “Декларация за съответствие” според горепосочените директиви и
стандарти, която се съхранява в Dell Products Europe BV, Лимерик, Ирландия.

