
Dell Kablosuz WLAN Kartı ürünleri, düz sıralı dağınık spektrum (DSSS) radyo 
teknolojisine ve dikey frekans bölmeli çoklamaya (OFDM) dayalı tüm kablosuz LAN 
ürünleriyle birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır ve şu standartlarla uyumludur: 

• 5 GHz Kablosuz LAN üzerinde IEEE 802.11a Standardı 
• 2.4 GHz Kablosuz LAN üzerinde IEEE 802.11b-1999 Standardı 
• 2.4 GHz Kablosuz LAN üzerinde IEEE 802.11g Standardı 
• WECA (Kablosuz Ethernet Uyum Komitesi) tarafından belirlenen Wi-Fi 

sertifikası  
 
 
Güvenlik 

Diğer tüm radyo cihazları gibi Dell Kablosuz WLAN Kartı da, radyo frekansı 
elektromanyetik enerjisi yayar. Ancak bu cihazın yaydığı enerji seviyesi, cep telefonu 
gibi başka kablosuz cihazların yaydığı elektromanyetik enerjiden daha azdır. Dell 
Kablosuz WLAN Kartı kablosuz cihazı, radyo frekansı güvenliği ve önerilerinde bulunan 
kurallar doğrultusunda çalışır. Bu standartlar ve öneriler, bilimsel kuruluşların ortak 
görüşünü yansıtır ve sürekli olarak yaygın araştırma belgelerini inceleyen ve yorumlayan 
bilim insanlarının katıldığı panel ve komitelerdeki tartışmalar neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Bazı durumlarda veya ortamlarda Dell Kablosuz WLAN Kartı kablosuz 
cihazlarının kullanılması, binanın sahibi veya ilgili kuruluşun sorumlu temsilcileri 
tarafından sınırlandırılabilir.  

Bu tür durumlara aşağıdaki örnekler verilebilir: 

• Dell Kablosuz WLAN Kartı ekipmanını uçaklarda kullanmak veya 
• Dell Kablosuz WLAN Kartı ekipmanını, başka cihazlarla veya servislerle girişim 

oluşturma riski bulunan ortamlarda kullanmak zararlı olarak algılanır veya 
tanımlanır.  

 
Kablosuz cihazların belirli bir kuruluşta veya ortamda (örneğin havaalanı) kullanılmasına 
ilişkin ilkeden emin olamıyorsanız, Dell Kablosuz WLAN Kartı kablosuz cihazını 
açmadan önce, bu cihazı kullanma yetkisi istemeniz önerilir. 
 
  Patlayıcı Madde Cihaz Yakınlığı Uyarısı:  
Taşınabilir bir vericiyi (kablosuz ağ cihazı gibi), bu tür bir kullanım için onaylanacak 
şekilde değiştirilmediği sürece korumasız dinamit tapalarının yakınında veya patlama 
riski bulunan ortamlarda çalıştırmayın. 
 
 



  Uçakta Kullanım Uyarısı:  
FCC ve FAA düzenlemeleri, sinyalleri kritik uçak aygıtlarıyla girişime neden 
olabileceğinden radyo frekansı kablosuz cihazlarının havada çalıştırılmasını 
yasaklamıştır. 
 
 
Düzenleyici Bilgiler 

Dell Kablosuz WLAN Kartı kablosuz ağ cihazı, ürünle birlikte gelen kullanıcı 
belgelerinde açıklandığı gibi üreticinin talimatlarına uygun şekilde takılmalı ve  
kullanılmalıdır. Dell Inc., bu Dell Kablosuz WLAN Kartı kiti ile gelen cihazlarda yapılan 
yetkisiz modifikasyonlardan ve kabloları ekipmana bağlamak için Dell Inc. tarafından 
belirtilenlerden farklı benzer veya ek parçalar kullanılmasından kaynaklanan radyo veya 
televizyon girişiminden sorumlu değildir. Bu tür yetkisiz modifikasyondan, benzer parça 
kullanılmasından veya ek parça kullanılmasından kaynaklanan girişimin düzeltilmesi 
kullanıcının sorumluluğudur. Dell Inc. ve yetkili bayileri veya distribütörleri, kullanıcının 
bu kurallara uymamasından kaynaklanabilecek hasardan veya resmi düzenleme 
ihlalinden sorumlu değildir. 

 
Radyo Onayları 

Radyo cihazınızı yalnızca, söz konusu cihazın kullanımının onaylandığı ülkelerde 
kullandığınızdan emin olmak önemlidir. Belirli bir ülkede kablosuz ağ cihazınızın 
kullanılmasına izin verilip verilmediğini belirlemek için, cihazınızın üzerindeki tanımlama 
etiketinde yazılı olan veya radyo onay listesinde yer alan radyo tipi numarasının 
http://support.dell.com adresindeki genel Dell destek sitesinde yayımlanmış olup 
olmadığını kontrol edin. 

http://support.dell.com/
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