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Det kan finnas begränsningar för hur du får använda produkten på ett flygplan.
Sådana förordningar och föreskrifter kan till exempel omfatta förbud mot
användning av personlig elektronisk apparatur (PEA), såsom en dator, som kan
avge radiovågor eller annan elektromagnetisk strålning när du vistas i ett flygplan.
Följ alltid flygbolagets anvisningar om hur PEA får användas.
Alla som har PEA bör bekanta sig med hur det går till att stänga av/aktivera
enhetens trådlösa funktion så att de efterlever begränsningarna vid flygresor.
När personalen säger åt dig att du ska stänga av din mobiltelefon bör du även
inaktivera alla trådlösa enheter i din PEA.
Läs Säkerhetsanvisningarna som medföljde apparaturen. Där finns specifik
information om hur du använder en adapter för att hålla din PEA igång medan du
flyger.
Checka inte in din PEA som bagage när du reser. Bär med dig din PEA och
extrabatterier ombord.
Du bör använda en lämplig väska till din PEA så att den är tillräckligt väl
skyddad, även mot stötar.
Varje extrabatteri bör läggas i en egen skyddande förpackning, plastpåse eller
paket så att det inte aktiveras av olyckshändelse eller kortsluts. Låt inte det extra
batteriets kontakter komma i kontakt med metallföremål såsom mynt, nycklar
eller smycken. Väskan bör skydda mot krosskador, stick och slag.
Om lagringsmediet är urtaget när du reser med din PEA, bör du använda en
godkänd väska för det. Om du låter förvaringsmediet kontrolleras för hand ska du
vara beredd att stoppa i den i din PEA. Det är helt i sin ordning att låta
förvaringsmediet passera en röntgenapparatur.
När du reser är det helt i sin ordning att låta din PEA passera en röntgenapparatur.
Om din PEA kontrolleras manuellt bör du se till att ha ett laddat batteri
tillgängligt om du måste starta enheten.

