
Flyrejser 

• Begrænsninger på brugen af produktet kan være gældende, mens du er på et fly. 
F.eks. kan bestemmelser eller restriktioner forbyde brug af evt. personlige 
elektroniske enheder (personal electronic device (PED)), såsom en computer, der 
kan transmittere radiofrekvens eller andre elektromagnetiske signaler, når de er 
ombord på et fly. 

• Følg de de specifikke instrukser fra flyselskabet vedr. hvornår du må bruge en 
PED. 

• Ejere af personlige elektroniske enheder bør have kendskab til metoderne til at 
deaktivere/aktivere den trådløse funktion på deres enhed, så de er klar til at 
overholde flyets restriktioner. 

• Når kabinepersonalet meddeler, at brugen af mobiltelefonener ikke længere er 
tilladt, bør du også deaktivere alle trådløse enheder, deriblandt din PED. 

• Der henvises til Sikkerhedsinstruktioner, som fulgte med din PED for specifikke 
oplysninger mht. brugen af en adapter til at føre strøm til din PED, mens du er på 
et fly. 

• Ved rejse anbefales det, at du ikke registrerer din PED som bagage. Bær PED'en 
og ekstra batterier i din håndbagage.  

• Det anbefales, at du anvender en egnet taske til din PED, som vil give 
tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod stød.  

• Hvert ekstra batteri bør opbevares i et individuelt beskyttelsesetui, plastikpose 
eller pakke for at forhindre utilsigtet aktivering eller kortslutning. Det ekstra 
batteri må ikke komme i kontakt med metalgenstande, såsom mønter, nøgler eller 
smykker. Etuiet bør yde tilstrækkelig beskyttelse mod knusning, punktering eller 
stød. 

• Når du rejser med lagringsmediet fjernet fra PED'en, anbefales det, at du bruger et 
godkendt opbevaringsetui til lagringsmediet. Hvis du har lagringsmediet med i 
håndbagagen, skal du være parat til at sætte det i PED'en. Det er tilladt at lade 
lagringsmediet gå gennem en røntgenscanner. 

• Under rejse er det tilladt at lade PED'en gå gennem en røntgenscanner. 
• Hvis du har PED'en med i din håndbagage, skal du sørge for at have et opladt 

batteri ved hånden, i tilfælde af, at du bliver bedt om at tænde for enheden. 

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

