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Ko ste na letalu, lahko veljajo omejitve uporabe vašega izdelka. Na primer, s
pravili in predpisi je lahko prepovedana uporaba katerih koli osebnih elektronskih
naprav (PED), kot je to računalnik, ki imajo možnost mednarodnega oddajanja
radijskih frekvenc ali drugih elektromagnetnih signalov, ko ste na letalu.
Glede uporabe prenosnih naprav upoštevajte navodila letalskega prevoznika.
Lastniki osebnih elektronskih naprav (PED) morajo poznati načine, kako
onemogočiti oziroma omogočiti brezžične funkcije na svojih napravah, da se
lahko ravnajo v skladu s pravili, ki veljajo na letalu.
Ko potnike osebje na letalu prosi, da prenehajo uporabljati mobilne telefone,
morate v vaši osebni elektronski napravi (PED) onemogočiti tudi tudi vse
brezžične naprave.
Oglejte si Safety Instructions, ki ste jih dobili z vašo osebno elektronsko napravo
(PED), in preverite določene informacije o uporabi napajalnika za polnjenje vaše
osebne elektronske naprave (PED) med potovanjem na letalu.
Priporočamo, da ko potujete, svoje osebne elektronske naprave (PED) ne prijavite
med prtljago. Osebno elektronsko napravo (PED) in rezervne baterije imejte v svoji
ročni prtljagi.
Priporočamo, da za vašo osebno elektronsko napravo (PED) uporabite primerno
torbo, ki bo napravo ustrezno varovala in ščitila pred udarci.
Vsako rezervno baterijo nosite v posebni zaščitni škatlici, plastični vrečki ali pa jo
zapakirajte in tako preprečite nenamerno aktivacijo ali kratek stik. Ne dovolite, da
bi stiki na rezervni bateriji prišli v stik s kovinskimi predmeti, kot so kovanci,
ključi ali nakit. Baterija mora biti v škatlica za nošenje ustrezno zaščitena, da se
ne zdrobi ali preluknja in da je zavarovana pred udarci.
Kadar hranilnega medija med potovanjem nimate v osebni elektronski napravi
(PED), vam priporočamo, da za hranilni medij uporabite ustrezen nosilec. Če vaš
hranilni medij pregledajo ročno, bodite pripravljeni, da ga boste namestili v
osebno elektronsko napravo (PED). Dovoljeno je, da vaš hranilni medij pri
varnostnem pregledu preverijo z rentgensko napravo.
Dovoljeno je, da med potovanjem pri varnostnem pregledu vašo osebno
elektronsko napravo (PED) preverijo z rentgensko napravo.
Če vašo osebno elektronsko napravo (PED) pregledajo ročno, zagotovite da imate
na voljo napolnjeno baterijo, če vas prosijo, da napravo vklopite.

