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Megjegyzések és
tanúsítványok

Figyelmeztető jelölések

FIGYELMEZTETÉS
Ez a jelzés a termék olyan területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, ahol fennáll a
személyi sérülés lehetősége.

FIGYELEM: FORRÓ
Ez a jelzés a termék olyan felforrósodott területeire hívja fel a felhasználók figyelmét,
amelyeket tilos megérinteni.

VIGYÁZAT
Ez a jelzés a termék olyan területeire hívja fel a felhasználók figyelmét, ahol a személyi
sérülések és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében különös körültekintéssel
kell eljárni.

FIGYELEM: LÉZER
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezés éppen lézert használ, és felhívja a felhasználók
figyelmét arra, hogy tekintsék át a vonatkozó biztonsági információkat.
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Rádiófrekvenciás kisugárzás

FCC-szabályok az Amerikai Egyesült Államokban

A jelen berendezés a tesztelés során megfelelt a Szövetségi Hírközlési Tanács (Federal
Communications Commission; FCC) szabályozása 15. részében foglalt „A” osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek
meghatározva, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferenciával szemben
kereskedelmi környezetben való üzembe helyezés esetén. A berendezés rádiófrekvenciás
energiát termel, használ és bocsáthat ki; amennyiben nem az utasításoknak megfelelően
helyezik üzembe és használják, úgy zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. A
berendezés lakókörnyezetben történő üzemeltetése káros interferenciákat okozhat. Ilyen
esetekben a felhasználó saját költségén köteles a zavaró hatást kiküszöbölni.

A Xerox Corporation jóváhagyása nélkül a berendezésen végzett változtatások vagy
módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.

FIGYELMEZTETÉS
A berendezéshez az FCC-szabályoknak megfelelően árnyékolt kábelt kell használni.

Kanadában (ICES-003)

Ez az „A” osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 előírásainak.

Cet appareil numérique de la classe “A” est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Rádiófrekvenciás azonosító rendszerekre (RFID) vonatkozó
megfelelőségi információk

A termék rádiófrekvenciás azonosító rendszerként (Radio Frequency Identification; RFID)
egy 13,56 MHz-es frekvenciát generáló induktív hurkolt rendszert használ. Ez az
RFID-készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részében, a Kanadában érvényes Industry
Canada RSS-210 előírásokban, az Európai Tanács 99/5/EK irányelvében, valamint az
összes vonatkozó helyi törvényekben és szabályokban meghatározott követelményeknek.

A készülék az alábbi két feltétel teljesülése esetén működtethető: 1.) a készülék nem
okozhat káros interferenciát, és 2.) a készüléknek el kell viselnie bármilyen beérkező
interferenciát, ideértve az esetlegesen nem megfelelő működést eredményező
interferenciákat is.

A Xerox Corporation jóváhagyása nélkül a berendezésen végzett változtatások vagy
módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk után.
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Biztonsági törpefeszültségre vonatkozó nyilatkozat

Ez a Xerox termék eleget tesz a különböző kormányzati intézetek szabályainak és az
országos biztonsági előírásoknak. A rendszer összes portja biztonsági törpefeszültségű
(Safety Extra Low Voltage; SELV) áramkörökkel rendelkezik a felhasználók saját
készülékeinek és hálózatainak csatlakoztatásához. A géphez csatlakoztatott felhasználói,
illetve külső gyártóktól származó kiegészítőknek is eleget kell tenniük minimum a
fentiekben felsorolt követelményeknek. A külső csatlakoztatást igénylő összes modult
az üzembe helyezési eljárás szerint kell beüzemelni.

A termék biztonsági tanúsítványa
Számos országosan elismert tesztlaboratórium (Nationally Recognized Testing
Laboratories; NRTL) és országos tanúsítótestület (National Certification Bodies; NCBs)
igazolja, hogy a jelen termék megfelel az alábbi biztonsági szabványoknak:

• UL60950-1/CSA22.2, No. 60950-1 (USA/Kanada)
• IEC60950-1 (CB rendszer)

Európai tanúsítványok

A terméken feltüntetett CE jelzéssel a Xerox azt fejezi ki, hogy a jelen termék megfelel
az Európai Unió alább felsorolt dátumú, vonatkozó irányelveinek:

2006. december 12.: 2006/95/EK tanácsi irányelv és kiegészítései. Az alacsonyfeszültségű
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.

2004. december. 15.: 2004/108/EK tanácsi irányelv és kiegészítései. Az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról.

1999. március 9.:A rádióberendezésekről és a távközlési végberendezésekről szóló
1999/5/EK tanácsi irányelv.

A megfelelő irányelveket és az említett szabványokat tartalmazó teljes megfelelőségi
nyilatkozatot beszerezheti a helyi hivatalos viszonteladótól.
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FIGYELMEZTETÉS

• A Xerox Corporation jóváhagyása nélkül a berendezésen végzett változtatások vagy
módosítások a berendezés működtetési jogának visszavonását vonhatják maguk
után.

• A berendezés ipari, tudományos vagy egészségügyi (Industrial, Scientific, Medical;
ISM) környezetben történő üzemeltetése indokolttá teheti az ISM készülékekből
származó sugárzás csökkentésére szolgáló intézkedések és más enyhítő lépések
foganatosítását.

• Ez a termék háztartási környezetben „A” osztályúnak minősül. A termék
rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, aminek elhárításáról adott esetben a
felhasználónak kell gondoskodnia.

• A berendezéshez a 2004/108/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelően árnyékolt
kábelt kell használni.

Az elektromos harmonikusságról szóló EK 61000-3-12:2005
szabványnak való megfelelőség

„A berendezés megfelel az EK 61000-3-12:2005 számú szabványnak”

A jelen berendezés megfelel az EK 61000-3-12:2005 számú szabványnak, amely
meghatározza az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség területén telepített
berendezések által keltett harmonikus áramok megengedett határértékeit.

A megfelelőség azon határértékek alkalmazásán alapul, amelyek lehetővé teszik a
berendezés közcélú, kisfeszültségű rendszerekre való telepítését, valamint feltétel nélküli
csatlakoztathatóságát.

A villogásra vonatkozó EK 61000-3-11:2000 számú szabványnak
való megfelelőség

„A berendezés megfelel az EK 61000-3-11:2000 számú szabványnak”

A jelen berendezés kizárólag olyan épületekben használható, amelyek fázisonkénti
névleges áramerőssége legalább 100 A.
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Biztonsági információk

Ezt a Xerox berendezést és az ajánlott kellékeket szigorú biztonsági követelmények szerint
terveztük és teszteltük. Ezek magukba foglalják a biztonsági hatóságok jóváhagyását
és a lefektetett környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést. Kérjük, hogy a termék
használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és a gép folyamatos
biztonságos üzemeltetése érdekében szükség szerint olvassa el ismét azokat.

MEGJEGYZÉS
A jelen termék biztonsági tesztelését és teljesítményét kizárólag Xerox anyagok
használatával végezték.

FIGYELMEZTETÉS
Az engedély nélkül végzett módosítások, ideértve a gép új funkciókkal való bővítését,
illetve külső berendezések csatlakoztatását, hatással lehetnek a termék tanúsítványára.
További tájékoztatásért forduljon a Xerox képviselőjéhez.

A jelen Xerox termék megfelel az alábbi biztonsági szabványoknak:

• IEC 60950-1, 2. kiadás
• UL 60950-1, 2. kiadás

Elektromos biztonsági információk
• Kizárólag a jelen berendezéshez mellékelt tápkábelt használja.
• A tápkábelt közvetlenül csatlakoztassa egy megfelelően földelt elektromos aljzatba.

Ne használjon hosszabbítókábelt. Ha nem biztos benne, hogy az aljzat földelt-e, kérje
ki képesített villanyszerelő véleményét.

• A jelen berendezés földeléses csatlakozódugóját ne csatlakoztassa olyan elektromos
aljzatba, amely nem rendelkezik nyílással a földelőtüske számára.

FIGYELMEZTETÉS
Ha az aljzat nincs megfelelően földelve, súlyos áramütést szenvedhet.
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• A gépet ne tegye olyan helyre, ahol a dolgozók ráléphetnek a tápkábelre, illetve ahol
felbukhatnak benne.

• Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

• Az elektromos, illetve mechanikus blokkolókat tilos kiiktatni vagy átállítani.
• Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat. Ezek a nyílások a berendezés túlhevülésének

megakadályozására szolgálnak.
• Soha ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezés réseibe és nyílásaiba. Feszültség

alatt álló pont érintése vagy alkatrész rövidre zárása tüzet vagy áramütést okozhat.

Kikapcsolás vészhelyzetben

Ha az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, azonnal kapcsolja ki a berendezést, és húzza
ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. A probléma megoldásához hívja ki a Xerox hivatalos
szervizképviselőjét.

• A gép szokatlan szagokat vagy zajokat bocsát ki.
• A tápkábel megsérült vagy elkopott.
• Egy fali áramköri megszakító, egy biztosíték vagy egyéb biztonsági eszköz kikapcsolt.
• A gépbe folyadék ömlött.
• A gépet víz érte.
• A gép bármely része megsérült.

Áramellátás

Ezt a terméket a berendezés adattábláján lévő címkén jelzett típusú áramforrásról kell
üzemeltetni. Ha nem biztos benne, hogy az áramellátás megfelel a követelményeknek,
kérjen tanácsot szakképzett villanyszerelőtől.

FIGYELMEZTETÉS
A berendezést védőföldeléssel ellátott áramkörre kell csatlakoztatni. A berendezés
védőföldelő tüskés csatlakozódugóval van ellátva. A dugó csak földelt elektromos aljzatba
illeszthető. Ez a jellemző biztonsági célokat szolgál. Ha a csatlakozódugót nem tudja
bedugni az elektromos aljzatba, szakképzett villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot.

VIGYÁZAT
A berendezést mindig megfelelően földelt elektromos aljzatba csatlakoztassa. Ha efelől
kételyei lennének, képesített villanyszerelővel ellenőriztesse az aljzatot.

Leválasztó eszköz

A berendezés leválasztó eszköze a tápkábel. A berendezés áramellátásának teljes mértékű
megszüntetéséhez húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.
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Lézerbiztonság

Észak-Amerika

Ez a termék megfelel a biztonsági előírásoknak, és az Amerikai Egyesült Államok
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Minisztériumának (FDA) Készülék- és Radiológiai
Egészségügyi Központja (CDRH) által a lézertermékekre vonatkozó törvényei szerint 1.
osztályú lézerterméknek minősül. A termék eleget tesz az FDA lézertermékekre
vonatkozóan felállított teljesítménynormáinak a 2007. június 24-én hozott 50. sz.
lézertájékoztatóban szereplő eltérések kivételével. Ezek az előírások az Amerikai Egyesült
Államokban piacra kerülő lézertermékekre vonatkoznak. A gépen szereplő címke jelzi a
CDRH-szabályoknak való megfelelést. A címkét fel kell tüntetni az Amerikai Egyesült
Államok területén értékesítendő lézertermékeken. Ez a termék nem bocsát ki veszélyes
lézersugárzást.

FIGYELEM: LÉZER
A jelen dokumentumban nem szereplő vezérlőszervek, beállítások vagy eljárások
használata veszélyes lézersugárzásnak teheti ki a kezelőt.

Mivel a terméken belül kibocsátott sugárzás a védőburkolaton és külső fedeleken belülre
korlátozódik, a lézersugár nem tudja elhagyni a gépet a felhasználói üzemeltetés egyik
fázisában sem.

A terméken lézerre vonatkozó figyelmeztető címkék vannak elhelyezve. Ezek a címkék
a Xerox szervizszakemberei számára jelzik azokat a paneleket és borításokat, amelyek
eltávolításához speciális eszköz szükséges. A paneleket tilos eltávolítani. A panelek alatt
nincsenek kezelő által szervizelhető területek.

Európa (EU)

Jelen termék megfelel az IEC 2001. augusztusában kiadott 60825-1 számú (1.2-es
kiadás) biztonsági szabványának.

A berendezés eleget tesz a lézertermékekre vonatkozó állami, országos és nemzetközi
teljesítménynormáknak, és azok szerint 1. osztályú lézerterméknek minősül. A berendezés
nem bocsát ki veszélyes sugárzást, mert a sugárnyalábok a kezelői tevékenység és a
karbantartás minden szakaszában teljesen elzártan működnek.

FIGYELMEZTETÉS
A jelen dokumentumban nem szereplő vezérlőszervek, beállítások vagy eljárások
használata veszélyes sugárzásnak teheti ki a kezelőt.
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A terméken lézerre vonatkozó figyelmeztető címkék vannak elhelyezve. Ezek a címkék
a Xerox szervizszakemberei számára jelzik azokat a paneleket és borításokat, amelyek
eltávolításához speciális eszköz szükséges. A paneleket tilos eltávolítani. A panelek alatt
nincsenek kezelő által szervizelhető területek.

A termékkel vagy a Xerox által biztosított anyagokkal kapcsolatos további információkért
hívja a következő számot: +44 (0) 1707-353-434.

Az interfészmodulra vonatkozó lézerbiztonsági tudnivalók

Az interfészmodul megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és 1. osztályú
lézerterméknek minősül. A lézerekkel kapcsolatban kiemeljük, hogy a berendezés eleget
tesz a lézertermékekre vonatkozó kormányzati, állami és nemzetközi
teljesítménynormáknak, és azok alapján első osztályú lézerterméknek minősül. A
berendezés nem bocsát ki káros fényt, mert a sugárnyalábok a kezelői tevékenység és
a karbantartás minden szakaszában teljesen elzártan működnek.

Működtetéssel kapcsolatos biztonsági
információk
Xerox berendezését és a hozzá tartozó kellékeket szigorú biztonsági követelmények
szerint terveztük és teszteltük. Ezek magukba foglalják a biztonsági hatóságok tesztjeit,
jóváhagyását és a lefektetett környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést.

Kérjük, hogy a berendezés használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat, és a gép
biztonságos üzemeltetése érdekében tartsa be őket:

• Olyan anyagokat és kellékeket használjon, amelyeket kifejezetten ehhez a géphez
terveztek. A nem megfelelő anyagok használata ronthatja a gép teljesítményét, és
veszélyes helyzeteket okozhat.

• Kövesse a géphez mellékelt és az azon feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
• Tegye olyan helyre a gépet, ahol elegendő terület áll rendelkezésre a szellőzéshez és

a szervizeléshez.
• A berendezést vízszintes, szilárd felületen helyezze el, amely elég erős a gép tömegének

megtartására. A gépet ne helyezze puha szőnyegre.
• A gépet ne kísérelje meg elmozdítani. A gép üzembe helyezésekor használt vízszintező

eszköz felsértheti a szőnyeget vagy a padlót.
• A gépet ne helyezze hőt sugárzó felület közelébe.
• A gépet ne helyezze közvetlenül napfényre.
• Ne tegye a berendezést olyan helyre, ahol azt a légkondicionáló rendszer által

kibocsátott hideg levegőáram közvetlenül éri.
• Ne tegyen kávét vagy más folyadékot tartalmazó tartályt a gépre.
• Ne takarja el a berendezés nyílásait.
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• Ne kísérelje meg kiiktatni az elektromos, illetve mechanikus blokkoló eszközöket.

FIGYELEM: FORRÓ
Járjon el körültekintéssel olyankor, amikor az ezzel a jelzéssel jelölt területeken dolgozik.
Ezek a területek felforrósodhatnak, ezért ne érjen hozzájuk.

A termékkel vagy az anyagokkal kapcsolatos további információkért forduljon a Xerox
képviselőjéhez.

Karbantartási információk
A termékhez mellékelt felhasználói dokumentáció a kezelő által végrehajtható összes
karbantartási eljárást ismerteti.

A terméken ne hajtson végre olyan karbantartási feladatokat, amelyeket a felhasználói
dokumentáció nem ismertet.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon aeroszolos tisztítószereket. Az aeroszolos tisztítószerek elektromos
berendezéseken használva robbanás- és gyulladásveszélyesek.

A kellékeket és a tisztítószereket csak a jelen kézikönyv Gépkezelő fejezetében ismertetett
módon használja.

Csavarokkal rögzített fedeleket és védőburkolatokat tilos eltávolítani. Ezek mögött nem
találhatók a felhasználó által karbantartható vagy szervizelhető részek.

MEGJEGYZÉS
A jelen Xerox berendezés energiatakarékossági eszközzel van felszerelve, amely a gép
tétlen állapotában energiát takarít meg. A gépet folyamatosan bekapcsolva hagyhatja.

FIGYELEM: FORRÓ
A beégető területén lévő fémfelületek forróak. Az elakadt papírt óvatosan távolítsa el
erről a részről, vigyázva, hogy ne érjen a fémfelületekhez.

Kellékinformációk
A kellékeket a csomagolásukon vagy a dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.

A kellékeket tartsa távol gyermekektől.

A festéket, a nyomtatókazettákat és a festéktartályokat tilos nyílt lángba dobni.
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Kazetták

FIGYELMEZTETÉS
Festék-, beégető- és egyéb típusú kazetták kezelésekor ügyeljen arra, hogy ne érjenek a
bőréhez vagy a szeméhez. A szemmel érintkezve irritációt és gyulladást okozhatnak. A
kazettát ne próbálja szétszerelni. Ilyenkor fokozódik a szemmel vagy bőrrel érintkezés
kockázata.
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3
Környezetvédelmi
információk

ENERGY STAR®® (csak USA)

Az ENERGY STAR partnerként a Xerox Corporation megállapította, hogy a jelen Xerox
termék eleget tesz az ENERGY STAR energiahatékonysági követelményeinek.

Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett
védjegy. Az ENERGY STAR képalkotó berendezésekre kiterjedő programja az Amerikai
Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán kormányainak, valamint az irodai
berendezéseket gyártó vállalatoknak a közös kezdeményezése. A program célja az
energiahatékony másolók, nyomtatók, faxberendezések, többfunkciós gépek, személyi
számítógépek és monitorok népszerűsítése. A termékek energiafogyasztásának
visszaszorításával csökken az elektromos áram előállításakor keletkező káros anyagok
kibocsátása, és ezzel csökkenthető a levegőszennyezés, illetve a savas esők és az éghajlat
hosszú távú változásának esélye.
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A Xerox ENERGY STAR berendezés beállítása a gyárban megtörtént. A készülék egy
időzítővel rendelkezik, amely gyári beállítás szerint az utolsó másolási/nyomtatási művelet
után 15 perccel alacsony áramfelvételi, 60 perc elteltével pedig alvó módba kapcsol.
Ezen funkció további részletes leírása a jelen útmutató Karbantartás című fejezetében
található.

A dokumentum kiadásának napjáig ezt a Xerox gépet nem tesztelték a legfrissebb
ENERGY STAR követelményeknek megfelelően. A frissítéseket a www.xerox.com és a
www.energystar.gov webhelyen találja.

Ózonnal kapcsolatos információk
A jelen termék a szokásos működése során ózont termel. Az ózon a levegőnél nehezebb,
és mennyisége függ a nyomtatás volumenétől. A rendszert jól szellőző helységben
helyezze üzembe.

Ha az ózonnal kapcsolatban további információkra van szüksége, az Amerikai Egyesült
Államokban és Kanadában a +1(800)828-6571-es telefonszámon igényelheti a Xerox
ózonnal foglalkozó kiadványát (gyári száma: 610P64653). Más országokban forduljon
a Xerox helyi képviselőjéhez.

A termék újrahasznosítása és kidobása a
berendezés hasznos élettartamának
végén

Amerikai Egyesült Államok és Kanada

Xerox termékének kidobásakor vegye figyelembe, hogy a termék ólmot tartalmazó
lámpá(ka)t, higanyt, perklorátot és más olyan anyagot tartalmazhat, amely hulladékként
való kidobását környezetvédelmi rendelkezések szabályozhatják. Az ólom, a higany és
a perklorát jelenléte a termék piacra kerülésekor teljes mértékben megfelelt a vonatkozó
nemzetközi rendelkezéseknek.

A Xerox nemzetközi visszavételi és újrafelhasználási/újrahasznosítási programot működtet
a berendezések ártalmatlanítására. A Xerox értékesítési képviseletén (1-800-ASK-XEROX)
kérjen tájékoztatást arról, hogy ez a Xerox termék része-e a programnak. A Xerox
környezetvédelmi programjairól bővebb tájékoztatást a www.xerox.com/environment
webhelyen talál. Az újrahasznosítási és hulladékkezelési információkért forduljon a helyi
szervekhez. Az Amerikai Egyesült Államokban az Electronic Industries Alliance webhelyén
is talál információkat a következő címen: www.eiae.org.
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Perklorát anyag

Ez a termék egy vagy több perklorát tartalmú eszközt, például akkumulátort/elemeket
tartalmazhat. Ezek speciális kezelést igényelhetnek. Kérjük, látogasson el az alábbi címre:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Európai Unió

Otthoni/háztartási környezetben használt berendezések

A berendezésen található ezen szimbólum azt jelzi, hogy a berendezést tilos kidobni
szokásos háztartási hulladékként.

Az európai törvényi előírások szerint az elhasznált elektronikus és elektromos
berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Az Európai Unió tagállamain belül a háztartások külön díj fizetése nélkül eljuttathatják
az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket az erre kijelölt gyűjtőhelyekre.
Tájékoztatást a helyi hulladékkezelő szervektől kérhet.

Egyes tagállamokban az új terméket értékesítő helyi viszonteladónak kötelessége lehet
az, hogy a régi berendezést díjmentesen visszavegye. Kérjen tájékoztatást a
viszonteladótól.

Professzionális/szakmai környezetben használt berendezések
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A berendezésen található ezen szimbólum azt jelzi, hogy a berendezést az elfogadott
országos eljárásoknak megfelelően kell kidobni.

Az európai törvényi előírások szerint az elhasznált elektronikus és elektromos
berendezéseket a megállapodások szerinti eljárásokat követve kell ártalmatlanítani.

A régi berendezés visszavételével kapcsolatos információkért forduljon a helyi
viszonteladóhoz vagy a Xerox képviseletéhez.

Akkumulátorra/elemekre vonatkozó nyilatkozat

Ezek a szimbólumok a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon azt jelentik,
hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, valamint
akkumulátorokat/elemeket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.

A régi termékek és használt akkumulátorok/elemek megfelelő kezelése, visszanyerése
és újrahasznosítása érdekében kérjük, a megfelelő gyűjtőhelyre szállítsák őket az országos
törvényeknek és a 2002/96/EK, valamint a 2006/66/EK irányelveknek megfelelően.

A termékek és akkumulátorok/elemek megfelelő kidobásával segít megőrizni az értékes
erőforrásokat, és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatások
kialakulását, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése okozhat.

A használt termékek és akkumulátorok/elemek begyűjtéséről és újrafeldolgozásáról
további információkat az önkormányzatnál, a hulladékhasznosító szolgáltatónál vagy
a vásárlás helyén kaphat.

Az adott ország rendelkezéseinek megfelelően a hulladékok nem megfelelő kidobása
pénzbüntetést vonhat maga után.
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Az Európai Unió üzleti felhasználói számára

Elektronikus és elektromos berendezések kidobásakor további információkért forduljon
a viszonteladóhoz vagy a kereskedőhöz.

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó információk az Európai
Unión kívüli országok esetében

Ezek a szimbólumok kizárólag az Európai Unióban érvényesek. Ezen tételek kidobása
esetén forduljon a helyi szervekhez vagy a viszonteladóhoz, és tájékozódjon a
hulladék-ártalmatlanítás megfelelő módszeréről.

Eltávolítás

Az akkumulátorokat/elemeket csak a GYÁRTÓ által jóváhagyott szerviz cserélheti.

Törökországi RoHS-szabályok

A 7. § (d) bekezdése értelmében ezennel igazoljuk:

Az EEE-előírásoknak megfelel.

EEE yönetmeliğine uygundur

További információk

A jelen Xerox termékkel és kellékekkel kapcsolatban további környezetvédelmi,
egészségügyi és biztonsági információk az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámokon
kérhetők:

USA: +1-800-828-6571

Kanada: +1-800-828-6571

Európa: +44-1707-353-434

Más országok: Forduljon a helyi illetékes hulladékkezelő szervekhez, és kérjen útmutatást
az ártalmatlanításhoz.

Az Amerikai Egyesült Államok területén élők kérdéseikkel és véleményükkel látogassanak
el a www.xerox.com webhelyre, és a Search (Keresés) mezőbe írják be a megfelelő
kifejezést (pl. PSDS).

Az Amerikai Egyesült Államokon kívül élő felhasználók a biztonsági információk
megtekintéséhez a www.xerox.com webhelyén kiválaszthatják a megfelelő országot.
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Az Amerikai Egyesült
Államok és Kanada
területén illegális

Az Amerikai Egyesült Államok területén
illegális
A Kongresszus bizonyos körülmények esetén rendeletileg tiltja az alábbi tárgyú
dokumentumok másolását. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak
ilyen másolatok készítésében.

• Az Egyesült Államok kormánya által kibocsátott kötelezvények vagy értékpapírjai,
így többek között:

- Adóslevelek

- Kötvényszelvények

- Ezüstfedezettel rendelkező bankjegyek

- Az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kötvények

- Szövetségi jegybanki bankjegyek

- Letéti jegyek

- Postai pénzutalványok

- Nemzeti bank pénze

- Szövetségi bankjegyek

- Aranyfedezettel rendelkező bankjegyek
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- Kincstárjegyek

- Váltópénzek bankjegyei (fractional notes)

- Papírpénz

- Egyes kormányzati szervek, pl. az FHA, által kibocsátott kötvények és kötelezvények.

- Kötvények. (Az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott takarékjegyek az
értékesítést elősegítő reklám céljából másolhatók.)

- Illetékbélyegek. (Ha lebélyegzett illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot
kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha a dokumentum
másolása törvényes célokat szolgál.)

- Lebélyegzett vagy postatiszta postai bélyegek. (Bélyegek másolása filatéliai
célokra engedélyezett, feltéve, hogy a másolat fekete-fehér, és lineáris mérete
kisebb, mint az eredeti 75%-a, vagy nagyobb, mint az eredeti 150%-a.)

- Az Amerikai Egyesült Államok illetékes tisztségviselői által kiadott bankjegyek,
csekkek vagy váltók.

- A Kongresszus által törvényben kibocsátott, bármilyen pénznemben jegyzett
bélyegek, vagy más, értéket képviselő eszközök.

• A világháborúk veteránjai számára kibocsátott Korrigált Kárpótlási Tanúsítványok.
• Bármilyen külföldi kormányzat, bank vagy vállalat által kiadott kötelezvény vagy

értékpapír.
• A szerzői jog hatálya alá tartozó anyagok, kivéve, ha azt a szerzői jog tulajdonosa

engedélyezte, vagy ha a reprodukció a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései
szerint a „tisztességes felhasználás” keretein belül marad. A fenti szabályokkal
kapcsolatban részletes információk a Kongresszusi Könyvtár szerzői jogi hivatalától
kérhetők (Washington, D.C. 20559.) Kérje a Circular R21 című tájékoztatót.

• Állampolgársági vagy honosítási igazolások. (Külföldi honosítási igazolásokról szabad
fénymásolatot készíteni.)

• Útlevelek. (Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.)
• Bevándorlási dokumentumok.
• Sorozási nyilvántartási lapok.
• Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, mely a nyilvántartott személy következő

adatait tartalmazza:

- Fizetés vagy jövedelem

- Büntetett előéletre vonatkozó információk

- Családi állapot

- Korábbi katonai szolgálat

- Fizikai vagy szellemi állapot

- Kivétel: Az Amerikai Egyesült Államok katonai leszerelési igazolásai másolhatók.
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• Katonai személyzet vagy szövetségi ügynökség jelvényei, azonosítókártyái,
belépőkártyái vagy rangjelzései, mint pl. FBI, kincstár stb. (kivéve, ha a másolást az
adott iroda vagy ügynökség vezetője rendeli el).

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért
vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Kanada területén illegális
A Parlament bizonyos körülmények esetén rendeletileg tiltja az alábbi tárgyú
dokumentumok másolását. Az illegális másolatok készítéséért pénzbírságot vagy
börtönbüntetést szabhatnak ki.

• Érvényben levő bankjegyek vagy érvényes papírpénz.
• Bármely kormányzat vagy bank által kibocsátott kötelezvények és értékpapírok.
• Kincstárjegyek vagy állampapírok.
• Kanada vagy tartományainak pecsétje, kanadai közhatóság vagy szervezet, illetve

bíróság pecsétje.
• Ezen szervezetek nyilatkozata, utasítása, értesítése vagy előírása (azzal a megtévesztő

szándékkal, mintha azt a hivatalos állami nyomda, vagy egy tartományi hivatalos
nyomda készítette volna).

• Jelzések, bélyegzők, fedlapok vagy más, a kanadai vagy tartományi kormány, más
államok kormányai, minisztérium, közhatóság, a kanadai vagy tartományi kormány
és más kormányok által létrehozott hatóság, ügynökség vagy bizottság által készített
vagy használt jellegzetes grafikai elemek.

• A kanadai vagy tartományi kormány, vagy más állam kormánya által állami bevételek
beszedéséhez használt szárazbélyegző vagy felragasztható bélyeg.

• Hivatalos másolatok készítésével vagy kiadásával foglalkozó közhivatalt ellátó
személyek által használt dokumentumok, nyilvántartások vagy feljegyzések, ha a
másolat tévesen kelti hivatalos másolat benyomását.

• A szerzői jog hatálya alá tartozó anyagok vagy védjegyek a szerzői jog vagy a védjegy
tulajdonosának engedélye nélkül.

A fenti lista nem teljes, és csupán tájékoztatásként szolgál. A szerzők semmilyen
felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon
ügyvédjéhez.
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