
Xerox® C75/J75 fargetrykkpresse
Sikkerhetshåndbok

Versjon 1.0
Februar 2013



©2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox® og Xerox og figurativt
merke® er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker tilhørende
myndighetene i USA.

BR4001



Innhold
1 Merknader og sertifiseringer.................................................................1-1

Varselsmerking......................................................................................................................1-1
Radiofrekvensstråling.........................................................................................................1-1

FCC i USA...................................................................................................................1-1
Canada (ICES-003)................................................................................................1-2
RFID-informasjon...................................................................................................1-2
Godkjent for sikker ekstra lav spenning (SELV)...........................................1-2

Produktsikkerhetssertifisering.........................................................................................1-2
Europeiske sertifiseringer..................................................................................................1-3

Overholder EU-standard EN 61000-3-12:2005 for harmonisk
strømemisjon.....................................................................................................1-3

Overholder EU-standard EN 61000-3-11:2000 for flimmer..................1-4

2 Sikkerhetsinformasjon.............................................................................2-1
Elektrisk sikkerhet.................................................................................................................2-1

Slå av maskinen i nødssituasjon.......................................................................2-2
Tilførsel av elektrisitet...........................................................................................2-2
Kople fra maskinen.................................................................................................2-2

Lasersikkerhet........................................................................................................................2-3
Nord-Amerika...........................................................................................................2-3
Europa (EU)...............................................................................................................2-3
Lasersikkerhet for grensesnittmodulen..........................................................2-4

Driftssikkerhet.......................................................................................................................2-4
Informasjon om vedlikehold............................................................................................2-5
Informasjon om forbruksartikler....................................................................................2-5

Kassetter.....................................................................................................................2-5

3 Miljøinformasjon.......................................................................................3-1
ENERGY STAR® (kun USA)...............................................................................................3-1
Ozon..........................................................................................................................................3-2
Resirkulering og avfallshåndtering ved slutten av produktets levetid............3-2

USA og Canada.......................................................................................................3-2
Perklorater....................................................................................................3-3

EU..................................................................................................................................3-3
Utstyr som brukes i hjemmet...............................................................3-3
Utstyr som brukes i bedrifter................................................................3-3
Batterisikkerhet..........................................................................................3-4
Bedrifter i EU...............................................................................................3-5

iXerox® C75/J75 fargetrykkpresse
Sikkerhetshåndbok



Informasjon om kassering i land utenfor EU.................................3-5
RoHS-bestemmelse – Tyrkia...............................................................................3-5
Tilleggsinformasjon...............................................................................................3-5

4 Ulovlig i USA og Canada........................................................................4-1
Ulovlig i USA..........................................................................................................................4-1
Ulovlig i Canada...................................................................................................................4-3

Xerox® C75/J75 fargetrykkpresseii
Sikkerhetshåndbok

Innhold



1
Merknader og sertifiseringer

Varselsmerking

ADVARSEL
Dette symbolet varsler brukerne om områder på enheten hvor personskader kan oppstå.

ADVARSEL VARMT
Dette symbolet varsler brukerne om områder på enheten hvor det er varme overflater
som ikke bør berøres.

FORSIKTIG
Dette symbolet varsler brukerne om områder på enheten hvor brukeren må være spesielt
påpasselig for å unngå personskader eller skade på utstyret.

LASERADVARSEL
Dette symbolet viser at utstyret inneholder en laser, og viser til den relevante
sikkerhetsinformasjonen.

Radiofrekvensstråling

FCC i USA

Denne enheten har blitt testet og oppfyller grensene for digitale enheter klasse A, i
henhold til del 15 i FCC-reglene (Federal Communications Commission). Disse grensene
er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot sjenerende støy i et kommersielt miljø. Dette
utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres
og brukes i henhold til disse instruksjonene, kan det forårsake sjenerende støy på
radiosignaler. Hvis denne enheten brukes i et boligområde, kommer dette sannsynligvis
til å forårsake skadelig interferens. Interferensen må i tilfelle korrigeres for eiers regning.
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Hvis du endrer eller tilpasser dette utstyret på en måte som ikke er godkjent av Xerox,
kan det annullere din rett til å bruke dette utstyret.

ADVARSEL
Kun isolerte kabler kan brukes med dette utstyret hvis det skal overholde FCC-reglene.

Canada (ICES-003)

Dette digitale apparatet i klasse A er i samsvar med ICES-003 for Canada.

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

RFID-informasjon

Dette produktet genererer 13,56 MHz og bruker et induktivt system som
identifikasjonssystem (RFID). RFID-enheten overholder kravene som er spesifisert i FCC
del 15, Industry Canada RSS-210, EU-direktiv 99/5/EC og alle lokale lover og forskrifter.

Driften av denne enheten er underlagt to betingelser: 1) enheten kan ikke forårsake
skadelig interferens, og 2) enheten må akseptere mottatt interferens, inkludert interferens
som kan forårsake driftsfeil.

Hvis du endrer eller tilpasser dette utstyret på en måte som ikke er godkjent av Xerox,
kan det annullere din rett til å bruke dette utstyret.

Godkjent for sikker ekstra lav spenning (SELV)

Dette Xerox-produktet overholder forskrifter og regler fra relevante regjeringsinstanser,
og nasjonale sikkerhetsforskrifter. Alle porter på systemet møter kravene til SELV-kretser
(Safety Extra Low Voltage) og kan koples direkte til brukerens egne enheter og nettverk.
Hvis du kopler eget eller tredjeparts tilleggsutstyr til maskinen, må dette utstyret møte
minimumskravene spesifisert i denne håndboken. Alle moduler som krever ekstern
tilkopling må installeres ved bruk av riktig prosedyre.

Produktsikkerhetssertifisering
En rekke nasjonalt anerkjente testlaboratorier (NRTLs) og nasjonale sertifiseringsinstanser
(NCBs) i USA sertifiserer at dette produktet overholder følgende sikkerhetsstandarder:

• UL60950-1/CSA22.2, Nr. 60950-1 (USA/Canada)
• IEC60950-1 (CB-ordningen)
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Europeiske sertifiseringer

CE-merket på enheten viser at Xerox retter seg etter de følgende EU-direktivene datert
som angitt:

12. desember, 2006:  Rådsdirektiv 2006/95/EC som endret. Tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse
spenningsgrenser.

15. desember, 2004: Rådsdirektiv 2004/108/EC som endret. Tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.

9. mars, 1999: Direktiv 1999/5/EC om radioutstyr og terminalutstyr for
telekommunikasjon

Du kan få en full liste over alle relevante direktiver og standarder Xerox-produktet
samsvarer med fra din lokale Xerox-forhandler.

ADVARSEL

• Hvis du endrer eller tilpasser dette utstyret på en måte som ikke er godkjent av Xerox,
kan det annullere din rett til å bruke dette utstyret.

• Hvis dette utstyret skal brukes i nærheten av industrielt, vitenskapelig eller medisinsk
utstyr, er det mulig at ekstern stråling fra slikt utstyr må begrenses.

• Dette er et produkt i klasse A i bomiljø. Dette produktet kan forårsake radiointerferens.
Brukeren kan i så fall bli nødt til å ta tilstrekkelige forholdsregler.

• Kun isolerte kabler kan brukes med dette utstyret hvis det skal overholde rådsdirektiv
2004/108/EC.

Overholder EU-standard EN 61000-3-12:2005 for harmonisk
strømemisjon

"Utstyr som overholder EN 61000-3-12:2005"

Dette utstyret overholder EN61000-3-12:2005, som definerer grensene for hvor mye
harmonisk strøm som kan produseres av utstyr installert i EU og EØS.

Overholdelse baseres på begrensninger som tillater forsvarlig installering og tilkopling
til det offentlige lavspent-strømnettet uten forbehold.
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Overholder EU-standard EN 61000-3-11:2000 for flimmer

“Utstyr som overholder EN 61000-3-11:2000”

Dette utstyret er kun egnet for bruk i bygninger som har strømstyrke på min. 100 Ampere
pr. fase.
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Sikkerhetsinformasjon

Dette Xerox-produktet og anbefalte forbruksartikler har blitt utformet og testet for å
møte strenge sikkerhetskrav. Dette omfatter godkjenning fra uavhengige
klassifiseringsorganer, og samsvar med etablerte miljøstandarder. Vennligst les nøye
igjennom de følgende instruksjonene før du tar maskinen i bruk, og slå opp i dem ved
behov for å sikre at du betjener maskinen på en sikker måte.

MERK
Denne maskinens sikkerhetstesting og ytelse har blitt bekreftet ved bruk av anbefalte
Xerox-materialer.

ADVARSEL
Uautoriserte endringer, som kan inkludere å legge til nye funksjoner eller kople til eksterne
enheter, kan påvirke enhetens sertifisering. Kontakt din lokale Xerox-forhandler hvis du
vil ha mer informasjon.

Dette Xerox-produktet er sikkerhetssertifisert i henhold til følgende standarder:

• IEC 60950-1, andre utgave
• UL 60950-1, andre utgave

Elektrisk sikkerhet
• Bruk bare strømledningen som ble levert sammen med dette utstyret.
• Kople strømledningen direkte til et riktig jordet strømuttak. Bruk ikke skjøteledning.

Hvis du ikke vet om veggkontakten er jordet, kontakter du en autorisert elektriker.
• Du må aldri bruke en jordet overgang til å kople maskinen til en ujordet kontakt.

ADVARSEL
Brukere kan få alvorlige elektriske støt hvis strømuttaket ikke er riktig jordet.

• Plasser ikke denne maskinen hvor folk kan tråkke på eller snuble i strømledningen.
• Plasser ikke gjenstander oppå strømledningen.
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• Du må aldri overstyre eller deaktivere noen av de elektriske eller mekaniske
sikkerhetsanordningene.

• Dekk ikke til ventilasjonsåpningene. Disse åpningene hindrer at maskinen blir
overopphetet.

• Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i sprekker eller åpninger på utstyret. Berøring
av spenningspunkter eller kortslutning av deler kan føre til brann eller elektrisk støt.

Slå av maskinen i nødssituasjon

Hvis noen av følgende tilstander oppstår, må du slå av maskinen umiddelbart og trekke
strømledningen ut av stikkontakten. Kontakt en autorisert Xerox-servicetekniker, slik at
problemet kan løses.

• Maskinen avgir uvanlig lukt eller lyd.
• Strømledningen er skadet eller frynset.
• En veggmontert strømbryter (relé), en sikring eller annet sikkerhetsutstyr er utløst.
• Det er sølt væske som har lekket inn i maskinen.
• Maskinen har vært i berøring med vann.
• En del av maskinen er skadet.

Tilførsel av elektrisitet

Denne enheten må drives fra samme type strømforsyning som er angitt på produktets
dataplateetikett. Hvis du ikke er sikker på om den lokale strømforsyningen oppfyller
kravene, kontakter du en autorisert elektriker.

ADVARSEL
Utstyret må koples til en jordet strømkrets (med beskyttelsesleder). Utstyret leveres med
et jordet støpsel. Dette støpselet passer kun i en jordet stikkontakt. Dette er for å gjøre
utstyret sikrere i bruk. Kontakt en autorisert elektriker for å bytte stikkontakt hvis støpselet
ikke passer i eksisterende kontakter.

FORSIKTIG
Du må alltid kople utstyret til et riktig jordet strømuttak. Hvis du er i tvil, må du få
stikkontakten kontrollert av en en autorisert elektriker.

Kople fra maskinen

Du kopler denne maskinen fra strømmen ved å ta ut strømledningen. Kople
strømledningen fra stikkontakten for å fjerne all strøm fra enheten.
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Lasersikkerhet

Nord-Amerika

Dette produktet overholder sikkerhetsstandarder og er sertifisert som et laserprodukt i
klasse 1 ifølge forskrifter for laserprodukter iverksatt av Center for Devices and
Radiological Health (CDRH) som er en del av det amerikanske næringsmiddelstilsynet
(FDA). Produktet overholder FDAs ytelsesstandarder for laserprodukter unntatt avvik
ifølge lasermerknad nr. 50, datert 24. juni, 2007. Disse forskriftene gjelder for
laserprodukter som markedsføres i USA. Etiketten på maskinen viser at maskinen
overholder CDRH-forskriftene, og må være festet på laserprodukter som markedsføres
i USA. Dette produktet avgir ikke farlig laserstråling.

LASERADVARSEL
Hvis du bruker andre kontroller, justeringsmåter eller fremgangsmåter enn de som er
beskrevet i denne håndboken, kan du bli utsatt for farlig lys fra laser.

Stråling fra dette produktet er fullstendig innesluttet i et beskyttende hus og ytre deksler.
Ingen stråling slipper ut fra maskinen under noen faser av normal bruk.

Dette produktet inneholder varselsetiketter for laser. Disse etikettene er beregnet på
serviceteknikere fra Xerox, og er plassert på eller nær paneler eller deksler som bare kan
fjernes med spesialverktøy. Brukere må aldri fjerne disse panelene. Det er bare
serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene.

Europa (EU)

Dette produktet overholder IECs sikkerhetsstandard 60825-1 (utgave 1.2) fra august
2001.

Utstyret overholder ytelsesstandarder for laserprodukter fastsatt av regjerings-, nasjonale
og internasjonale instanser som et laserprodukt i klasse 1. Produktet slipper ikke ut
skadelig stråling, siden laserstrålen er fullstendig innestengt under alle faser av bruk og
vedlikehold.

ADVARSEL
Hvis du bruker andre kontroller, justeringsmåter eller fremgangsmåter enn de som er
beskrevet i denne håndboken, kan du bli utsatt for farlig laserstråling.

Dette produktet inneholder varselsetiketter for laser. Disse etikettene er beregnet på
serviceteknikere fra Xerox, og er plassert på eller nær paneler eller deksler som bare kan
fjernes med spesialverktøy. Brukere må aldri fjerne disse panelene. Det er bare
serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene.

Ring +44 (0) 1707 353434 hvis du trenger mer sikkerhetsinformasjon om dette produktet,
eller forbruksartikler fra Xerox.
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Lasersikkerhet for grensesnittmodulen

Grensesnittmodulen overholder internasjonale sikkerhetsstandarder og er sertifisert som
et laserprodukt i klasse 1. Med særlig hensyn til lasere, overholder utstyret
ytelsesstandarder fastsatt av regjerings-, nasjonale og internasjonale instanser som et
laserprodukt i klasse 1. Produktet slipper ikke ut skadelig lysstråling, siden laserstrålene
er fullstendig innestengt under alle faser av bruk og vedlikehold.

Driftssikkerhet
Dette Xerox-produktet og anbefalte forbruksartikler har blitt utformet og testet for å
møte strenge sikkerhetskrav. Dette omfatter testing og godkjenning fra uavhengige
klassifiseringsorganer, og samsvar med etablerte miljøstandarder.

Vennligst les nøye igjennom de følgende instruksjonene før du tar maskinen i bruk for
å sikre at du betjener maskinen på en sikker måte.

• Bruk materialer og forbruksartikler som er anbefalt for denne maskinen. Bruk av
uegnede materialer kan forårsake nedsatt ytelse og i verste fall farlige situasjoner.

• Følg alle advarsler og instruksjoner angitt på, eller levert med enheten.
• Plasser alltid enheten i et rom som har tilstrekkelig ventilering og plass for service.
• Plasser alltid enheten på en solid overflate (ikke på myke tepper) som er sterk nok til

å tåle maskinens vekt.
• Ikke forsøk å flytte maskinen. En innretning som holder maskinen i vater ble senket

under installasjonen og kan skade gulvbelegg eller tepper.
• Plasser aldri maskinen i nærheten av en varmekilde.
• Unngå å plassere maskinen i direkte sollys.
• Unngå å plassere maskinen i den kalde luftstrømmen fra et friskluftanlegg.
• Sett aldri kaffekopper eller andre væsker på maskinen.
• Dekk ikke til åpninger på maskinen.
• Du må aldri overstyre noen av de elektriske eller mekaniske sikkerhetsanordningene.

ADVARSEL VARMT
Vær forsiktig når du arbeider i områder som viser dette varselsymbolet. Disse områdene
kan være svært varme og må ikke berøres.

Kontakt din lokale Xerox-forhandler hvis du trenger mer sikkerhetsinformasjon om dette
produktet, eller forbruksartikler fra Xerox.
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Informasjon om vedlikehold
Alle operatørutførte vedlikeholdsprosedyrer er beskrevet i brukerdokumentasjonen som
ble levert med enheten.

Utfør aldri vedlikehold på denne enheten som ikke er beskrevet i kundedokumentasjonen.

ADVARSEL
Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayboks. Rengjøringsmidler på sprayboks kan være
eksplosive eller brennbare når de brukes på elektromekanisk utstyr.

Bruk forbruksartikler og rengjøringsmidler bare slik det er anvist i brukerdelen av denne
dokumentasjonen.

Ikke fjern deksler og plater som er festet med skruer. Det er bare serviceteknikere som
kan vedlikeholde og etterse deler bak disse dekslene.

MERK
Xerox-enheten er utstyrt med en energibesparende funksjon for å bruke mindre strøm
når enheten ikke er i bruk. Maskinen kan være på hele tiden.

ADVARSEL VARMT
Metalloverflatene rundt fikseringsenheten er svært varme. Vær forsiktig når du avklarer
papirstopp i dette området, og unngå å berøre noe metall.

Informasjon om forbruksartikler
Alle forbruksartikler må lagres i henhold til instruksjonene på pakningen eller esken.

Alle forbruksartikler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Kast aldri fargepulver, skriverkassetter eller fargepulverbeholdere inn i åpen flamme.

Kassetter

ADVARSEL
Når du håndterer kassetter, for eksempel fargepulver- eller fikseringskassetter, må du
unngå kontakt med hud eller øyne. Kontakt med øynene kan forårsake irritasjon og
betennelse. Ikke forsøk å demontere kassetten. Det kan øke faren for kontakt med hud
eller øyne.
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3
Miljøinformasjon

ENERGY STAR® (kun USA)

Som ENERGY STAR-partner, har Xerox Corporation fastslått at denne enheten oppfyller
ENERGY STARs retningslinjer for energieffektivitet.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker tilhørende
myndighetene i USA. ENERGY STARs kontorutstyrsprogram er et samarbeid mellom
regjeringene i USA, EU og Japan og kontorutstyrsindustrien for å fremme energieffektive
kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner, flerfunksjonsmaskiner, PC-er og skjermer. Å redusere
energiforbruket hjelper til med å bekjempe smog, sur nedbør og langsiktige
klimaendringer ved å redusere utslippene fra strømproduksjon.

Xerox ENERGY STAR-utstyr er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Maskinen leveres med
tidsrommet før maskinen går til strømsparingsmodus fra siste kopi/utskrift
forhåndsprogrammer til 15 minutter, og til 60 minutter for dvalemodus. Du finner en
mer detaljert beskrivelse av denne funksjonen i delen om vedlikehold i denne håndboken.
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Denne Xerox-maskinen er ikke testet i henhold til de seneste ENERGY STAR-kravene
innen utgivelsesdatoen for denne håndboken. Oppdateringer publiseres på
www.xerox.com eller www.energystar.gov.

Ozon
Dette produktet produserer ozon under normal drift. Ozon er tyngre enn luft, og mengden
ozon som avgis, avhenger av kopivolumet. Installer skriveren i et godt ventilert rom.

Du finner mer informasjon om ozon i Xerox' Ozon-brosjyre (Facts About Ozone). Kontakt
din lokale Xerox-forhandler.

Resirkulering og avfallshåndtering ved
slutten av produktets levetid

USA og Canada

Hvis du er ansvarlig for kassering av Xerox-produktet, bør du merke deg at produktet
inneholder lamper med kvikksølv i, og at det også kan inneholde bly, perklorater og andre
materialer som må behandles som spesialavfall av miljøhensyn. Bly-, kvikksølv- og
perkloratinnholdet er i samsvar med globale bestemmelser gjeldende på det tidspunktet
dette produktet ble lansert.

Xerox står bak et verdensomspennende innsamlings- og gjenbruks-/resirkuleringsprogram.
Kontakt din Xerox-forhandler for å finne ut om ditt produkt er med i dette programmet.
Gå til www.xerox.com/environment for mer informasjon om miljøprogrammer i regi av
Xerox. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering og kassering. I USA
finner du også informasjon på nettsidene til Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
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Perklorater

Dette produktet kan inneholde en eller flere enheter som inneholder perklorater, f.eks.
batterier. Disse enhetene må behandles som spesialavfall. Gå til
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

EU

Utstyr som brukes i hjemmet

Hvis dette symbolet er vist på utstyret, bekrefter det av du ikke må kaste utstyret som
vanlig husholdningsavfall.

I henhold til europeisk lovgivning må utrangert elektrisk og elektronisk utstyr som skal
avfallshåndteres, skilles fra husholdningsavfall.

Private husholdninger innenfor EU kan returnere brukt elektrisk og elektronisk utstyr til
gjenvinningsstasjoner uten kostnad. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om
resirkulering og kassering.

I enkelte medlemsland kan din lokale forhandler være forpliktet til å ta imot den gamle
enheten kostnadsfritt når du kjøper en ny enhet. Kontakt din lokale forhandler for mer
informasjon om dette.

Utstyr som brukes i bedrifter
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Hvis dette symbolet er vist på utstyret, bekrefter det av du må avfallshåndtere utstyret
i henhold til nasjonale forskrifter.

I henhold til europeisk lovgivning må utrangert elektrisk og elektronisk utstyr som skal
avfallshåndteres, behandles i henhold til vedtatte forskrifter.

Kontakt din lokale Xerox-forhandler før du kaster produktet, for mer informasjon om
innsamling av brukt utstyr.

Batterisikkerhet

Hvis du ser disse symbolene på produkter, og/eller tilhørende dokumentasjon, betyr det
at brukte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal kastes som vanlig
søppel.

Lever disse til godkjente innsamlingssteder, i henhold til lokale forskrifter og direktivene
2002/96/EC og 2006/66/EC, for at de skal avfallsbehandles og resirkuleres på forsvarlig
vis.

Ved å kassere disse produktene og batterier på forsvarlig vis, sparer du verdifulle ressurser
og forhindrer negativ innvirkning på helse og miljø.

Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller forhandleren du kjøpte produktet
hos, hvis du vil ha mer informasjon om henting og resirkulering av kasserte produkter
og batterier.

Lokale forskrifter kan åpne for bøteleggelse hvis slike produkter kastes på feil måte.
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Bedrifter i EU

Kontakt din forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering av elektrisk og
elektronisk utstyr.

Informasjon om kassering i land utenfor EU

Disse symbolene gjelder bare for EU. Hvis du skal kassere elektrisk eller elektronisk utstyr
eller batterier, tar du kontakt med lokale myndigheter eller forhandlere for informasjon
om riktig avfallshåndtering.

Fjerning

Batterier bør bare byttes av en servicetekniker som er godkjent av PRODUSENTEN.

RoHS-bestemmelse – Tyrkia

I overensstemmelse med Artikkel 7 (d) sertifiserer vi herved:

Det overholder EEE-bestemmelsen.

EEE yönetmeliğine uygundur

Tilleggsinformasjon

Kontakt følgende kundesupportnumre hvis du ønsker å vite mer om Helse, Miljø og
Sikkerhet i forbindelse med denne Xerox-enheten og tilknyttede forbruksartikler:

USA: 1-800-828-6571

Canada: 1-800-828-6571

Europa: +44 1707 353 434

Andre land: Kontakt den lokale renovasjonsetaten og be om veiledning.

Hvis du har spørsmål om sikkerhet og sitter i USA, gå til www.xerox.com og skriv inn en
term som f.eks. PSDS i søkefeltet.

Kunder utenfor USA finner informasjon om produktsikkerhet ved å gå til www.xerox.com
og bytte land øverst på siden.
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4
Ulovlig i USA og Canada

Ulovlig i USA
USAs kongress har lovfestet forbud mot å kopiere følgende enheter under visse
omstendigheter. Hvis du blir funnet skyldig i å lage slike kopier, kan du bli straffet med
bøter eller fengsel.

• Obligasjoner eller verdipapirer utstedt av USAs regjering som f.eks.:

- Certificates of Indebtedness (en type amerikanske statsobligasjoner)

- Rentekuponger fra statsobligasjoner

- Silver Certificates (sølvsertifikater)

- Amerikanske statsobligasjoner

- Amerikanske sedler utstedt av Federal Reserve

- Sertifikater for fastrenteinnskudd med utløpstid

- Postanvisninger/postgiroer

- Valuta utstedt av nasjonalbanken

- Amerikanske pengesedler utstedt av Federal Reserve

- Gold Certificates (gullsertifikater)

- Treasury Notes (verdipapir utstedt av USAs regjering)

- Fractional Notes (historisk pengeseddel som representerer mynt-verdier)

- Papirpenger

- Verdipapirer og obligasjoner fra enkelte regjeringsinstanser som FHA (Federal
Housing Association) og lignende.

- Obligasjoner (amerikanske statsobligasjoner kan kun fotograferes i
reklameøyemed for bruk i kampanjer for salg av slike obligasjoner).
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- Avgiftsmerker (hvis det er nødvendig å reprodusere et juridisk dokument som
inneholder et kansellert avgiftsmerke, kan dette gjøres så sant dokumentet
reproduseres for et lovlig formål).

- Frimerker, kansellerte eller ikke (frimerker kan fotograferes i filatelistisk øyemed
så sant bilder blir reprodusert i sort-hvitt og gjengivelsen er under 75 prosent eller
over 150 prosent av opprinnelig størrelse).

- Sedler, sjekker og banksjekker hvor en amerikansk offentlig funksjonær er betaler
eller mottaker.

- Frimerker og andre papirer av verdi, uansett verdibetegnelse, som er eller kan bli
utstedt ved kongressvedtak i den amerikanske kongressen.

• Justerte kompensasjonssertifikater for veteraner fra en av verdenskrigene.
• Obligasjoner eller verdipapirer fra regjeringer, banker eller selskaper utenfor USA.
• Opphavsrettsbeskyttet materiale, unntatt hvis opphavsmannen har gitt tillatelse,

eller kopien møter kravene til visse typer eksemplarfremstilling som beskrevet i den
amerikanske åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett kan innhentes fra The
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Be om Circular R21.

• Bevis på statsborgerskap. (Bevis på statsborgerskap fra land utenfor USA kan
fotograferes).

• Pass. (Pass fra land utenfor USA kan fotograferes).
• Immigrasjonspapirer.
• Registreringskort for inkallelse til aktiv tjeneste.
• Innkallelsespapirer til Selective Service (det amerikanske vernepliktsystemet) som

inneholder følgende informasjon:

- Inntekt

- Rulleblad

- Forsørgerplikt

- Tidligere militærtjeneste

- Fysisk eller psykisk tilstand

- Unntak: Dimitteringssertifikater fra det amerikanske forsvaret kan fotograferes

• Skilt, f.eks. politiskilt, identifikasjonskort, adgangskort eller insignier brukt av militært
personell, eller av medlemmer av føderale instanser som FBI og finansdepartementet
(unntatt når fotografering beordres av øverste leder av det relevante departementet
eller byrået).

Listen over er ikke uttømmende, og vi tar ikke noe ansvar for at listen er fullstendig eller
nøyaktig. Hvis du er i tvil, kontakter du en advokat.
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Ulovlig i Canada
Det kanadiske parlamentet har lovfestet forbud mot å kopiere følgende enheter under
visse omstendigheter. Hvis du blir funnet skyldig i å lage slike kopier, kan du bli straffet
med bøter eller fengsel.

• Gyldige pengesedler.
• Obligasjoner eller verdipapirer utstedt av regjeringer eller banker.
• Papir som brukes til å lage pengesedler.
• Det offentlige kanadiske seglet, seglet for en av de kanadiske provinsene, seglet til

en offentlig instans i Canada, eller seglet til en kanadisk domstol.
• Offentlige kunngjøringer, vedtak, forskrifter eller utnevnelser, eller meldinger om slike

(når det er hensikten å utgi disse for å ha blitt produsert av den offisielle utgiveren
av alle offentlige dokumenter i Canada eller en av de kanadiske provinsene - Queens
Printer)

• Merker, varemerker, segl, innpakning eller formgivning brukt av eller på vegne av den
kanadiske regjering eller en av de kanadiske provinsene, eller andre regjeringer utenfor
Canada, eller departementer, styrer, kommisjoner eller andre statlige organer nedsatt
av den kanadiske regjering eller en kanadisk provins, eller av andre regjeringer eller
stater.

• Stempler eller klistermerker/frimerker som brukes til å skape inntekt for den kanadiske
regjering, eller en av de kanadiske provinsene eller andre stater utenfor Canada.

• Dokumenter, registre eller opplysninger som er registrert av offisielle instanser som
har som oppgave å utstede sertifiserte kopier av slike dokumenter, dersom kopien
utgir seg for å være en sertifisert kopi av et slikt dokument.

• Opphavsrettbeskyttet materiale eller varemerker av noe slag som kopieres uten
tillatelse fra opphavsmannen eller varemerkets eier.

Denne listen er sammensatt til hjelp for kunder, men den er ikke uttømmende, og vi tar
ikke noe ansvar for at listen er fullstendig eller nøyaktig. Hvis du er i tvil, kontakter du
en advokat.
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