
המוקרנים במרחב פתוח או עוברים דרך ,  כוללת כל אות או פליטה)EMI(הפרעה אלקטרומגנטית 
, או פוגמים, ואשר מסכנים את התפקוד של ניווט בסיוע רדיו או שירות בטיחות אחר, מוליכי חשמל או אותות

 אך אינם ,שירותי תקשורת רדיו כוללים .חוסמים או מפריעים בעקביות לשירות תקשורת רדיו מורשה
, בקרת תעבורה אווירית, ם"מכ, שירותים סלולריים, טלוויזיה,  מסחרייםAM/FMמוגבלים לשידורי 

וכן שירותי רדיו לא מורשים כגון , שירותי רדיו מורשים אלה ).PCS(זימוניות ושירותי תקשורת אישיים 
WLAN או Bluetooth ,כולל , ם דיגיטלייםיחד עם מכשירים הפולטים קרינה לא מכוונת כגון התקני

  .תורמים לסביבה האלקטרומגנטית, מערכות מחשב
  

 היא היכולת של פריטי ציוד אלקטרוני לפעול יחד כהלכה בסביבה )EMC(תאימות אלקטרומגנטית 
,  ונקבע שהיא תואמת להןEMIמערכת מחשב זו תוכננה לפי מגבלות של גופי תקינה עבור  .האלקטרונית

   .יינה הפרעות בהתקנה מסוימתאך אין ערובה לכך שלא תה
  

,  ככלל.נבדקים ומסווגים בהתאם לסביבה האלקטרומגנטית המיועדת שלהם,  מתוכנניםDell™מוצרי 
  :סיווגי הסביבה האלקטרומגנטית מתייחסים להגדרות המותאמות הבאות

  
אך ניתן להשתמש בהם גם , ביתיות/ מיועדים לשימוש בסביבות מגוריםClass Bמוצרי  •

  .ביתיות/ת שאינן מגוריםבסביבו
  

ביתית היא סביבה שבה צפוי שימוש במקלטים לשידורי רדיו וטלוויזיה /סביבת מגורים: הערה
  .ממקום השימוש במוצר זה'  מ10במרחק של עד 

  
ניתן להשתמש במוצרי  .ביתיות/ מיועדים לשימוש בסביבות שאינן למגוריםClass Aמוצרי  •

Class Aאך הם עלולים לגרום להפרעות ומחייבים את המשתמש , ביתיות/רים בסביבות מגו
  .לנקוט באמצעים מתקנים
  

, ידי כיבוי והפעלה של הציוד-שאותה ניתן לקבוע על, אם ציוד זה גורם להפרעה לשירותי תקשורת רדיו
  :מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה בעזרת אחד או יותר מהאמצעים הבאים

  
  .ליטהכיוון מחדש של אנטנת הק •
  .שינוי מיקום המחשב ביחס למקלט •
  .הרחקת המחשב מהמקלט •
  .כך שהמחשב והמקלט יהיו מחוברים למעגלים שונים, חיבור המחשב לשקע חשמל אחר •

  
 מנוסה EMCטלוויזיה או ,  או עם טכנאי רדיוDellהתייעץ עם נציג תמיכה טכנית של , במקרה הצורך

  .לקבלת הצעות נוספות
  

, )I/O(פלט /התקני קלט, מדפסות, כרטיסי הרחבה, לרבות ציוד היקפי, )ITE( מידע על ציוד טכנולוגיית
להתאים לסיווג הסביבה האלקטרומגנטית של מערכת , המשולבים במערכת או מחוברים אליה, צגים וכדומה

   .המחשב
  

שהו  השתמש בכבלים מסוככים בלבד לחיבור ציוד היקפי להתקן כל:הודעה לגבי כבלי אותות מסוככים
השימוש בכבלים מסוככים . כדי לצמצם את האפשרות של הפרעה לשירותי תקשורת רדיו, Dell™של 

 כבל עבור Dell™ -ניתן להזמין מ.  המתאים לסביבה המיועדתEMC -מבטיח שמירה על סיווג ה
 באתר האינטרנט של החברה בכתובת RDell ™-באפשרותך להזמין כבל מ, אם תעדיף. מדפסות מקביליות

com.dell.www.
 

http://www.dell.com/

