
EMI (ElectroMagnetic Interference [elektromagnetická interference]) je jakýkoli 
signál nebo emise, vysílané/vyzařované do volného prostoru nebo vedené podél 
napájecích či signálních vodičů, vedoucí k ohrožení správné funkce rádiové navigace či 
jiné bezpečnostní služby nebo k vážnému zhoršení, znemožnění či opakovanému 
přerušování licencované radiokomunikační služby. Radiové komunikační služby zahrnují 
mimo jiné komerční vysílání SV a VKV, televize, mobilní služby, radar, řízení dopravy, 
pager a služby PCS (Personal Communication Services). Tyto licencované a 
nelicencované rádiové služby (například WLAN nebo Bluetooth) společně se zařízeními, 
jejichž vedlejším účinkem je záření (například digitální zařízení včetně počítačových 
systémů), přispívají k charakteristice elektromagnetického prostředí. 
 
EMC (ElectroMagnetic Compatibility [elektromagnetická kompatibilita]) je 
schopnost jednotlivých elektronických zařízení správně společně fungovat v daném 
elektronickém prostředí. Přestože byl tento počítačový systém vyroben a zamýšlen tak, 
aby byl v souladu s normami regulačních společností pro elektromagnetické rušení, 
nezaručujeme, že při určitém typu instalace nemůže k rušení dojít.  
 
Výrobky Dell™ jsou zkonstruovány, otestovány a klasifikovány pro zamýšlené 
elektromagnetické provozní prostředí. Klasifikace elektromagnetického prostředí obecně 
vychází z následujících harmonizovaných definic: 
 

• Produkty třídy B jsou určeny pro používání v obytném/domácím prostředí, ale 
mohou být rovněž používány v neobytném/nedomácím prostředí. 

 
Poznámka: V obytném/domácím prostředí lze předpokládat použití přijímačů 
rádiového a televizního vysílání ve vzdálenosti 10 m od místa použití produktu. 

 
• Produkty třídy A jsou určeny pro používání v neobytném/nedomácím prostředí. 

Produkty třídy A mohou být rovněž používány v obytném/domácím prostředí, ale 
mohou způsobovat rušení a vyžadovat, aby uživatel provedl odpovídající opravná 
opatření. 

 
Pokud zařízení způsobuje rušení radiových komunikačních služeb, což můžete otestovat 
vypnutím a zapnutím zařízení, můžete zkusit rušení eliminovat některým z následujících 
způsobů: 
 

• Změňte orientaci přijímací antény. 
• Změňte polohu počítače vzhledem k přijímači. 
• Umístěte počítač dále od přijímače. 
• Zapojte počítač do jiné elektrické zásuvky tak, aby počítač a přijímač byly 

zapojeny v jiném elektrickém okruhu. 
 
V případě nutnosti tento problém konzultujte se zástupcem technické podpory Dell nebo 
zkušeným radio/televizním technikem nebo slaboproudým technikem, kteří vám 
poskytnou dodatečnou nápovědu. 
 



Zařízení informační technologie (ITE), včetně periferních zařízení, přídavných desek, 
tiskáren, vstupních/výstupních (I/O) zařízení, monitorů apod., která jsou integrována 
nebo připojena k systému, by měla respektovat hodnoty elektromagnetického prostředí 
počítačového systému.  
 
Sdělení o stíněných signálních kabelech: Ke snížení rizika interference s 
radiokomunikačními službami používejte k připojení periferních zařízení k jakémukoli 
zařízení firmy Dell™ výhradně stíněné kabely. Použitím stíněných kabelů zajistíte, že 
bude dodržena příslušná klasifikace EMC pro cílové prostředí. Společnost Dell™ 
poskytuje kabel pro paralelní připojení tiskáren. www.dell.comNicméně kabel si můžete 
také objednat od společnosti Dell™ na Internetu, na adrese. 
 
 
 
Upozornění CE 
 
Bylo ustanoveno, že tento produkt splňuje směrnici 2006/95/EC (nízkonapěťová 
směrnice), směrnici 2004/108/EC (směrnice EMC) a dodatky Evropské unie. V některých 
verzích tohoto produktu mohou být integrovány moduly nebo doplňkové karty, které 
podporují bezdrátové a telekomunikační funkce. Pokud se tyto bezdrátové a 
telekomunikační periférie v tomto produktu nacházejí, jsou s ním kompatibilní a splňují 
směrnici 1999/5/EC (směrnice R&TTE pro rádiová a telekomunikační rozhraní). 
 
Evropská unie, třída B 
 
Toto zařízení společnosti Dell je klasifikováno pro použití v obvyklém prostředí 
domácností (třída B). 
 
„Prohlášení o shodě“ v souladu s výše uvedenými směrnicemi a normami bylo 
zpracováno a je uloženo v archivu společnosti Dell Products Europe BV, Limerick, Irsko. 
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