
Viagem aérea 

• Podem haver restrições ao uso do produto a bordo de uma aeronave. Por exemplo, 
determinadas normas ou restrições podem proibir o uso de dispositivos 
eletrônicos pessoais (PED) como computadores, que têm a capacidade de 
transmissão intencional de freqüência de rádio ou outros sinais eletromagnéticos a 
bordo da aeronave. 

• Siga as instruções específicas da empresa aérea sobre os períodos em que o uso de 
dispositivos eletrônicos pessoais (PED) é permitido. 

• Os proprietários de dispositivos eletrônicos pessoais (PED) devem familiarizar-se 
com os métodos de desativação/ativação da função de conectividade sem fio em 
seus dispositivos a fim de estarem preparados para cumprir com as restrições da 
aeronave. 

• Ao ser instruído pelo pessoal de bordo da empresa aérea para descontinuar o uso 
de telefones celulares/portáteis, você deve desativar os componentes de rede sem 
fio que fazem parte do seu dispositivo eletrônico pessoal. 

• Consulte as Instruções de segurança que acompanham o seu dispositivo eletrônico 
pessoal (PED) para familiarizarse com as informações específicas sobre o uso de 
um adaptador de energia/alimentação para o seu dispositivo eletrônico pessoal 
durante a viagem a bordo de uma aeronave. 

• Quando em viagem, é recomendado que não faça o check-in do seu dispositivo 
eletrônico pessoal (PED) como bagagem desacompanhada. Leve o dispositivo 
eletrônico pessoal e baterias sobressalentes com você na sua bagagem de mão. 

• É recomendado que você use uma bolsa de transporte para o seu dispositivo 
eletrônico pessoal a fim de proporcionar segurança adequada e proteção contrata 
impacto. 

• As baterias sobressalentes devem ser transportadas nas respectivas caixas 
protetoras, sacos plásticos ou pacotes a fim de evitar a ativação não intencional de 
um curto-circuito. Não deixe os terminais da bateria sobressalente entrarem em 
contato com objetos de metal como moedas, chaves ou jóias. A bolsa de 
transporte deve fornecer proteção adequada contra esmagamento, perfurações ou 
impacto. 

• Ao viajar com a mídia de armazenamento removida do dispositivo eletrônico 
pessoal (PED), é recomendada a utilização de uma embalagem aprovada para 
mídia de armazenamento. Se você estiver carregando a mídia de armazenamento 
na bagagem de mão esteja preparado para instalar a mídia no dispositivo 
eletrônico pessoal se for solicitado. A mídia de armazenamento pode passar pela 
varredura de raio x da segurança. 

• O dispositivo eletrônico pessoal (PED) pode passar pela varredura de raio x da 
segurança. 

• Se o dispositivo eletrônico pessoal for carregado como parte da bagagem de mão, 
não deixe de trazer uma bateria carregada para o caso de lhe pedirem para ligar o 
dispositivo. 

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

