
 המבוסס על טכנולוגיית LAN מתוכננים לפעול הדדית עם כל מוצר Dell Wireless WLAN Cardמוצרי 
 Orthogonal Frequency Division -ו) Direct Sequence Spread Spectrum ) DSSSרדיו 

Multiplexing ) OFDM (וכן לעמוד בתקנים הבאים:  

  GHz 5  אלחוטי של LAN - בIEEE 802.11aתקן  •
  GHz 2.4  אלחוטי של LAN - בIEEE 802.11b-1999תקן  •
  GHz 2.4  אלחוטי של LAN - בIEEE 802.11gתקן  •
 Wireless Ethernet ( WECAידי -כמוגדר על, )Wireless Fidelity ) Wi-Fiאישור  •

Compatibility Alliance(  

  
  בטיחות

Dell Wireless WLAN Card ,עם זאת. מגנטית בתדר רדיופולט אנרגיה אלקטרו, כמו התקני רדיו אחרים ,
ידי התקן זה קטנה מהאנרגיה האלקטרומגנטית הנפלטת מהתקנים אלחוטיים -רמת האנרגיה הנפלטת על

 פועל במסגרת ההנחיות של Dell Wireless WLAN Cardההתקן האלחוטי . כגון טלפונים ניידים, אחרים
 ההסכמה הכללית השוררת בקהילה תקנים והמלצות אלה משקפים את. הבטיחות וההמלצות לתדר רדיו

. המדעית ונובעים מדיונים של צוותים וועדות של מדענים הבודקים ללא הרף את ספרות המחקר המקיפה
 עשוי להיות Dell Wireless WLAN Cardהשימוש בהתקן האלחוטי , במצבים או בסביבות מסוימים

  . איםידי בעלי הבניין או נציגים אחראים של הארגון המת-מוגבל על

  :להלן דוגמות למצבים שכאלה

  או,  במטוסיםDell Wireless WLAN Cardשימוש בציוד  •
 בכל סביבה אחרת שבה הסיכון להפרעה להתקנים Dell Wireless WLAN Cardשימוש בציוד  •

  . או לשירותים אחרים נתפסת או מזוהה כמזיקה

שדה (ם בארגון או בסביבה מסוימים אם אינך בטוח לגבי המדיניות החלה על השימוש בהתקנים אלחוטיי
 לפני Dell Wireless WLAN Cardמומלץ שתבקש רשות להשתמש בהתקן האלחוטי , )לדוגמה, תעופה

  .שתפעיל אותו
  

  :  אזהרת קירבה להתקן פיצוץ
אלא , בקרבת נפצים לא מסוככים או בסביבה נפיצה) כגון התקן רשת אלחוטית(אין להשתמש במשדר נייד 

  .אם כן ההתקן עבר התאמה והוכשר לשימוש שכזה
  
  

  :  אזהרת שימוש במטוס
משום ,  אוסרות על הפעלה באוויר של התקנים אלחוטיים בתדר רדיוFAA - והFCC -תקנות של ה

  .שהאותות שלהם מפריעים למכשירים חיוניים במטוס
  
  

  מידע תקינה

 ולהתקינו תוך הקפדה על הוראות Dell Wireless WLAN Cardיש להשתמש בהתקן הרשת האלחוטית 
ה אחראית לכל הפרעה לרדיו או לטלוויזיה  אינDell Inc. כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר, היצרן

או , Dell Wireless WLAN Cardשנגרמת עקב שינוי או החלפה לא מורשים בהתקנים הכלולים בערכת 



באחריות המשתמש לתקן את ההפרעה .  Dell Incידי -חיבור כבלי חיבור וציוד אחר מזה שמפורט על
 והמשווקים או המפיצים המורשים Dell Inc.  שכאלההחלפה או חיבור לא מאושרים, ידי שינוי-שנגרמת על

ידי -מילוי הנחיות אלה על-שלה אינם אחראים לכל נזק או הפרה של תקנות ממשלתיות שעלולים לנבוע מאי
  .המשתמש

  
  אישורי רדיו

כדי לקבוע אם אתה מורשה . חשוב להקפיד להשתמש בהתקן הרדיו רק בארצות שבהן ההתקן מאושר לשימוש
המוטבע על תווית הזיהוי של , בדוק אם מספר סוג הרדיו, התקן הרשת האלחוטית בארץ מסוימתלהשתמש ב

 בכתובת Dellאו רשום ברשימת אישורי הרדיו המפורסמת באתר התמיכה הכללית של , ההתקן
http://support.dell.com. 
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