
Пътуване със самолет 

• На борда на самолета може да има ограничения за използването на 
продукта. Например, разпоредби или ограничения може да забраняват 
употребата на всякакви персонални електронни устройства (PED), като 
компютър, които имат възможност за инцидентно излъчване на 
радиочестотни или електромагнитни сигнали по време на полета. 

• Моля, следвайте специфичните инструкции по време на полета по 
отношение на това, кога е позволено използването на лични електронни 
устройства. 

• Притежателите на PED трябва да се запознаят с начините за 
деактивиране/активиране на безжичната функция на техните устройства, за 
да са подготвени за спазване на ограниченията по време на полет. 

• Когато получите указание от персонала на самолета да преустановите 
използването на клетъчни/мобилни телефони, трябва също така да 
деактивирате всички безжични устройства, включени във вашето PED. 

• Моля, вижте Инструкциите за безопасност, предоставени с вашето PED, за 
конкретна информация относно употребата на адаптер за захранване на 
вашето PED по време на пътуване със самолет. 

• При пътуване се препоръчва да не предавате вашето PED заедно с багажа. 
Носете PED и резервните батерии с вас в ръчния багаж.  

• Препоръчва се да използвате подходящ калъф за носене на PED, за да се 
осигури надеждна защита срещу удар.  

• Всяка резервна батерия трябва да се носи в собствената си предпазна кутия, 
пластмасов плик или торба, за да се предотврати инцидентно задействане 
или късо съединение. Не допускайте влизането на резервната батерия в 
контакт с метални предмети като монети, ключове или бижута. Калъфът за 
носене трябва да осигурява достатъчна защита от удар, пробиване или друго 
въздействие. 

• При пътуване с изваден от PED носител за съхранение на данни, се 
препоръчва да използвате подходящ калъф за прибиране на носителя. Ако 
носителят за съхранение трябва да се провери ръчно, бъдете готови да го 
инсталирате в PED. Разрешава се пропускането на носителя за съхранение 
през рентгенов скенер за проверка. 

• По време на пътуване се разрешава пропускането на PED през рентгенов 
скенер за проверка. 

• Ако PED трябва да се провери ръчно, осигурете наличието на заредена 
батерия в случай, че бъде поискано да включите устройството. 

 


