Călătoriile cu avionul
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Când vă aflaţi în avion, pot exista restricţii privind utilizarea produsului. De
exemplu, anumite reglementări sau restricţii pot interzice utilizarea la bordul unui
avion a dispozitivelor electronice personale (PED), cum ar fi calculatoarele, prin
care se pot transmite intenţionat semnale pe frecvenţe radio sau alte semnale
electromagnetice.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile specifice ale companiei aeriene privind
restricţiile de utilizare a dispozitivelor PED.
Se recomandă ca utilizatorii de dispozitive PED să se familiarizeze cu metodele
de activare/dezactivare a funcţiei wireless a dispozitivului respectiv pentru a putea
respecta restricţiile aplicabile la bordul unui avion.
Atunci când sunteţi instruit de personalul companiei aeriene să nu mai utilizaţi
telefoanele celulare/mobile, trebuie să dezactivaţi, de asemenea, orice dispozitiv
wireless inclus în echipamentul PED.
Vă rugăm să consultaţi Instrucţiunile de siguranţă furnizate împreună cu
dispozitivul PED pentru informaţii specifice privind utilizarea unui adaptor pentru
alimentarea dispozitivului în timpul călătoriilor cu avionul.
Atunci când călătoriţi, se recomandă să nu predaţi dispozitivele PED împreună cu
bagajele de cală. Luaţi dispozitivul PED şi bateriile de rezervă cu dumneavoastră
în bagajul de mână.
Pentru transport, se recomandă utilizarea unei genţi corespunzătoare, pentru
siguranţa adecvată şi protecţia la impact a echipamentului.
Amplasaţi fiecare baterie de rezervă într-o cutie, pungă de plastic sau ambalaj de
protecţie separat, pentru a preveni activarea sau scurtcircuitarea accidentală.
Contactele unei baterii de rezervă nu trebuie să atingă obiecte metalice, cum ar fi
monedele, cheile sau bijuteriile. Ambalajul pentru transport trebuie să asigure o
protecţie adecvată împotriva strivirii, străpungerii sau şocurilor.
Atunci când călătoriţi cu un suport de stocare aflat în afara dispozitivului PED, se
recomandă utilizarea unui ambalaj de transport aprobat pentru suportul respectiv.
Dacă suportul de stocare urmează să fie inspectat manual, fiţi pregătit să îl
instalaţi în dispozitivul PED. Trecerea unui dispozitiv de stocare printr-o unitate
de scanare de securitate cu raze X nu va afecta dispozitivul.
Atunci când călătoriţi, dispozitivul dumneavoastră PED poate fi trecut printr-o unitate
de scanare de securitate cu raze X.
Dacă dispozitivul PED urmează să fie inspectat manual, asiguraţi-vă că aveţi la
dispoziţie o baterie încărcată, pentru cazul în care vi se solicită să porniţi
dispozitivul.

