
  السفر جوًا

فقد تمنع اللوائح أو القيود مثًال استخدام  .قد تسري القيود على تشغيل المنتج أثناء وجودك على متن الطائرة •
، مثل الكمبيوتر، والتي لديها القدرة على اإلرسال المقصود لترددات )PED(أية أجهزة إلكترونية شخصية 

 .اء رآوبك على متن الطائرةالراديو أو غيرها من اإلشارات الكهرومغناطيسية أثن
نرجو اتباع اإلرشادات المحددة لشرآة الطيران فيما يتعلق بالتوقيت المسموح فيه باستخدام الجهاز  •

 .اإللكتروني الشخصي
ينبغي على من يقتنون أجهزة إلكترونية شخصية أن يتعرفوا على أساليب تشغيل وإيقاف عمل الوظيفة  •

 .ليكونوا مستعدين لاللتزام بقيود الطائرةالالسلكية في الجهاز لديهم وذلك 
عندما يقوم طاقم الطائرة بتوجيهك للتوقف عن استخدام الهواتف المحمولة والخلوية، فينبغي عليك أيضًا  •

 .إيقاف عمل أية أجهزة السلكية تندرج ضمن األجهزة اإللكترونية الشخصية
 المقدمة مع الجهاز اإللكتروني الشخصي لالطالع على معلومات تعليمات األماننرجو الرجوع إلى  •

 .محددة حول استخدام محّول لتشغيل الجهاز اإللكتروني الشخصي أثناء السفر على متن إحدى الطائرات
وقم بحمل تلك األجهزة  .نصح أثناء السفر بعدم تسجيل األجهزة اإللكترونية الشخصية ضمن حقائب الشحنُي •

  .والبطاريات االحتياطية معك في حقيبة الحمل
ُينصح باستخدام حقيبة حمل مناسبة للجهاز اإللكتروني الشخصي الخاص بك لتقديم درجة آافية من األمان  •

  .ووقاية من الصدمات
ينبغي حمل آل بطارية احتياطية في غالفها الخاص بها، أو في حقيبة بالستيكية، أو علبة لمنع تشغيلها دون  •

ال تسمح بالتالمس بين نقاط التوصيل في البطارية  ).قصر الدوائر(قصد أو تعرضها إلى مّس آهربي 
وينبغي لحقيبة الحمل أن تقدم  .لحلياالحتياطية مع األجسام المعدنية، مثل العمالت المعدنية أو المفاتيح أو ا

 .حماية آافية من الضغط أو الثقب أو الصدمات
عند السفر مع إزالة وسائط التخزين من األجهزة اإللكترونية الشخصية، فإنه ُينصح باستخدام وسيلة حمل  •

 مستعدًا إذا آانت وسائط التخزين الخاصة بك ستخضع للتفتيش اليدوي، فكن .مصدق عليها لوسائط التخزين
ومن المسموح به أن يتم تمرير وسائط التخزين عبر أجهزة  .لترآيبها في الجهاز اإللكتروني الشخصي

 .الكشف األمنية بأشعة إآس
 .ومن المسموح به أن يتم تمرير وسائط التخزين عبر أجهزة الكشف األمنية بأشعة إآس •
فتأآد من توافر بطارية مشحونة في حالة ما إذا آانت وسائط التخزين الخاصة بك ستخضع للتفتيش اليدوي،  •

 .إذا ُطلب منك تشغيل الجهاز
 

http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/corp/environment/en/safety_information?c=us&l=en&s=corp&%7Eck=anavml

