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As restrições de funcionamento do seu produto podem aplicar-se enquanto está a
bordo de um avião. Por exemplo, essas regulamentações ou restrições podem
proibir a utilização de qualquer dispositivo electrónico pessoal (PED), como um
computador, que possa transmitir intencionalmente frequências de rádio ou outros
sinais electromagnéticos a bordo de um avião.
Siga as instruções específicas da companhia aérea sobre os períodos em que a
utilização de PEDs é permitida.
Os proprietários de PEDs devem estar familiarizados com os métodos para
desligar/ligar a função sem fios do seu dispositivo, para que seja possível cumprir
as restrições a bordo.
Quando receber instruções por parte da tripulação para não utilizar telemóveis,
deve também desligar quaisquer dispositivos sem fios incluídos no seu PED.
Para informações mais detalhadas acerca da utilização de um adaptador para
carregar o seu PED durante uma viagem de avião, consulte as Instruções de
segurança fornecidas com o mesmo.
No início da viagem, não despache o PED como bagagem de cabine. Transporte-o
consigo, juntamente com as baterias suplentes, na sua bagagem de mão.
Recomendamos a utilização de uma mala própria de transporte para o seu PED,
de forma a fornecer a segurança e protecção adequadas contra impacto.
Cada bateria suplente deve ser transportada na sua respectiva mala de protecção,
saco plástico ou embalagem, para evitar uma activação involuntária ou curtocircuito. Não permita que os contactos de uma bateria suplente toquem em objectos
metálicos, tais como moedas, chaves ou joalharia. A mala de transporte deve
fornecer uma protecção adequada contra compressão, perfuração e impacto.
Quando viajar com os meios de armazenamento retirados do PED, recomendamos
que utilize uma mala de transporte aprovada para esses meios. Se os meios de
armazenamento forem sujeitos a verificação manual, esteja preparado para instalar os
mesmos no PED. É permitido passar os seus meios de armazenamento por um
detector de segurança de raios-X.
É ainda permitido passar o PED pelo detector de segurança de raios-X.
Se o seu PED for sujeito a verificação manual, certifique-se de que tem uma
bateria carregada disponível para o caso de lhe ser pedido que o ligue.

