
Flyreiser 
 
• Restriksjoner for driften av ditt produkt kan gjelde mens du er ombord på et fly. 

Slike bestemmelser/begrensninger kan f.eks. forby bruk av personlig elektronisk 
utstyr (PED) slik som en datamaskin, som kan overføre radiofrekvenser eller 
andre elektromagnetiske signaler om bord i et fly. 

• Følg flyselskapets spesielle instruksjoner for når det er tillatt å bruke en PED. 
• Eiere av PED bør gjøre seg kjent med metodene for å deaktivere/aktivere trådløse 

funksjoner på deres utstyr for å kunne være forberedt på å overholde 
restriksjonene ombord på flyet. 

• Når instruert av flypersonale til å avslutte bruken av mobiltelefoner, bør du også 
deaktivere alle andre trådløst utstyr inkludert i din PED. 

• Vennligst rådfør deg med Sikkerhetsinstruksjonene forsynt med din PED for 
spesifikk informasjon angående bruk av en adapter for å strømføre din PED mens 
du reiser ombord på et fly. 

• Når du reiser er det anbefalt at du ikke sjekker inn PED som bagasje. Bær PED og 
ekstra batterier med deg i din håndbagasje. 

• Det er anbefalt at du bruker en behørig innfatning for din PED for å forsyne 
tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot støt. 

• Hvert ekstra batteri bør bæres i en separat beholder, plastikkpose, eller pakke for å 
forhindre utilsiktet aktivering eller kortslutning. Ikke la kontaktene av et 
ekstrabatteriu komme i kontakt med metallobjekter, slik som mynter, nøkler eller 
smykker. Innfatningen bør forsyne tilstrekkelig beskyttelse mot knusing, 
punktering eller støt. 

• Når du reiser med lagringsmedia fjernet fra PED, er det anbefalt at du bruker et 
godkjent transportmiddel for lagringsmedia. Om du har med lagringsmedia i 
håndbagasjen, vær forberedt på å installere lagringsmedia i PED. Det er lovlig å 
plassere din lagringsmedia gjennom en røntgensikkerhetskanner. 

• Det er lovlig å plassere din lagringsmedia gjennom en røntgensikkerhetskanner. 
• Hvis datamaskinen kontrolleres manuelt, må du passe på at du har et oppladet 

batteri tilgjengelig i tilfelle du blir bedt om å slå på datamaskinen. 

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

