
Elektromagnetna motnja (EMI) je katerikoli signal ali oddajanje, ki se prosto širi po 
zraku ali potuje po napajalnih ali signalnih kablih ter pri tem ogroža delovanje radijske 
navigacije oziroma drugih varnostnih storitev ali resno škoduje, ovira oziroma moti 
licenčno storitev radijske komunikacije. Radijske komunikacijske storitve med drugim 
obsegajo komercialne oddaje na področjih AM/FM, televizijo, celične telefonske storitve, 
radar, nadzor letenja, pozivnike in storitve PCS (Personal Communication Services). Te 
licenčne radijske storitve in nelicenčne radijske storitve, kot sta WLAN ali Bluetooth, 
skupaj z nenamernimi oddajniki, kot so digitalne naprave, vključno z računalniškimi 
sistemi, prispevajo k elektromagnetnemu okolju. 
 
Elektromagnetna združljivost (EMC - Electromagnetic Compatibility) je zmožnost 
elektronskih naprav, da nemoteno skupaj delujejo v elektromagnetnem okolju. Ta 
računalniški sistem je bil sicer razvit tako, da je skladen z omejitvami za elektromagnetne 
motnje, ki jih predpisujejo upravni organi, in ustrezno preskušen, vendar ni nobenega 
jamstva, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.  
 
Izdelki Dell™ so narejeni, preizkušeni in ocenjeni kot ustrezni za svoje elektromagnetno 
okolje. Te razvrstitve po elektromagnetnih okoljih se v splošnem nanašajo na naslednje 
usklajene definicije: 

 
• Izdelki iz razreda B so namenjeni uporabi v bivalnih/domačih okoljih, a se lahko 

uporabljajo tudi v nebivalnih/nedomačih okoljih. 
 

Opomba: Bivalno/domače okolje je okolje, kjer se lahko pričakuje uporaba 
radijskega oddajanja in televizijskih sprejemnikov v razdalji 10 m od mesta, kjer 
se izdelek uporablja. 

 
• Izdelki iz razreda A so namenjeni uporabi v nebivalnih/nedomačih okoljih. 

Izdelki iz razreda A se lahko uporabljajo v bivalnih/domačih okoljih, vendar 
lahko povzročajo motnje in uporabnik mora ustrezno ukrepati in jih odpraviti. 

 
Če ugotovite, da naprava povzroča škodljive motnje radijskih komunikacijskih storitev 
(to storite tako, da napravo izklopite in znova vklopite), priporočamo, da jih skušate 
odpraviti z ukrepi, navedenimi spodaj: 
 

• Spremenite položaj sprejemne antene. 
• Spremenite položaj računalnika glede na sprejemnik. 
• Premaknite računalnik proč od sprejemnika. 
• Priključite računalnik in sprejemnik v različne vtičnice, tako da bosta v različnih 

tokokrogih. 
 

Če je treba, se posvetujte s predstavnikom tehnične podpore Dell ali z izkušenim 
radio/televizijskim ali EMC tehnikom za dodatne nasvete. 
 



Oprema za informacijsko tehnologijo, vključno z napravami, razširitvenimi karticami, 
tiskalniki, vhodno/izhodnimi napravami, monitorji itn., ki so integrirane v sistem ali 
priključene nanj, mora ustrezati okoljski razvrstitvi računalniškega sistema.  

 
Obvestilo o oklopljenih signalnih kablih: Za povezovanje komponent na katerokoli 
napravo Dell™ uporabljajte samo oklopljene kable, s katerimi zmanjšate možnost motenj 
storitev radijske komunikacije. Uporaba oklopljenih signalnih kablov zagotavlja ustrezno 
stopnjo dušenja motenj za želeno okolje. Za vzporedne tiskalnike je na voljo kabel 
podjetja Dell™. Če želite, lahko kabel naročite pri podjetju Dell™ na spletnem naslovu 
www.dell.com. 
 
 
 
Obvestilo CE 
 
Ta izdelek je v skladu z 2006/95/ES (Direktiva o nizki napetosti), 2004/108/ES 
(Direktiva o elektromagnetni združljivosti) in dopolnili Evropske unije.Različice tega 
izdelka imajo lahko vgrajene module ali dodatne kartice, ki podpirajo brezžično in 
telekomunikacijsko delovanje.Te brezžične in telekomunikacijske zunanje naprave so 
bile ocenjene kot skladne s tem izdelkom in so, ko so vključene v izdelek, v skladu z 
1999/5/ES (Direktivo R&TTE, za radijske in telekomunikacijske vmesnike). 
 
Evropska unija, razred B 
 
Ta Dellova naprava je razvrščena za uporabo v značilnem bivalnem okolju razreda B. 
 
«Izjava o skladnosti» je bila sprejeta v skladu s predhodnimi direktivami in standardi in je 
shranjena na naslovu Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ireland. 
 
 

http://www.dell.com/

