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Mogelijk zijn er beperkingen op het gebruik van uw computer van kracht terwijl u
zich aan boord van een vliegtuig bevindt. Zo kunnen er richtlijnen of beperkingen
van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke elektronische apparaten zoals
computers. Dergelijke apparaten kunnen radiofrequente of andere
elektromagnetische signalen uitzenden en de apparatuur aan boord van het
vliegtuig storen.
Volg de instructies van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot het gebruik
van persoonlijke elektronische apparaten strikt op.
Eigenaars van dergelijke apparaten dienen bekend te zijn met de methoden om de
draadloze functionaliteit van hun apparaat uit te schakelen en te activeren om te
kunnen voldoen aan de richtlijnen en beperkingen die binnen het vliegtuig gelden.
Als het personeel aan boord van het vliegtuig aangeeft dat u geen mobiele
telefoons mag gebruiken, dient u tevens alle draadloze apparaten binnen uw
computer te deactiveren.
Raadpleeg de veiligheidsinstructies die met uw computer zijn meegeleverd voor
specifieke informatie over het gebruik van een adapter om uw computer van
stroom te voorzien terwijl u zich in een vliegtuig bevindt.
Tijdens het reizen verdient het de aanbeveling om uw computer niet als baggage
in te checken. Neem de computer en reservebatterijen mee in uw draagtas.
U wordt aangeraden om een geschikte draagtas voor uw computer te gebruiken
om deze goed te beschermen tegen schokken en stoten.
Elke reservebatterij moet in de daarvoor bestemde beschermende hoes, plastic tas
of verpakking zijn opgeborgen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden
geactiveerd of worden kortgesloten. Zorg ervoor dat de contacten van
reservebatterijen niet in contact komen met metalen objecten zoals munten,
sleutels of sieraden. De draagtas zou afdoende bescherming moeten bieden tegen
deuken, lekraken of stoten.
Wanneer u opslagmedia uit de computer hebt verwijderd voor het reizen, wordt u
aangeraden om een goedgekeurde verpakking voor de opslagmedia te gebruiken.
Als u de opslagmedia als handbaggage hebt ingecheckt, moet u erop voorbereid
zijn om de opslagmedia in de computer te plaatsen. Het is toegestaan om uw
opslagmedia door een röntgenscanner van de douane te laten gaan.
Tijdens het reizen mag u ook uw computer door een röntgenscanner laten gaan.
Als u de computer met uw handbaggage hebt ingescheckt, moet u ervoor zorgen
dat de batterij is opgeladen in het geval dat u wordt gevraagd om de computer aan
te zetten.

