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Ilmoitukset ja hyväksynnät
Varoitusmerkinnät
VAARA
Tämä varoittaa henkilövahingon mahdollisuudesta.
VAARA – KUUMA
Tämä varoittaa kuumista pinnoista, joita ei tule koskettaa.
VAROITUS
Tämä varoittaa alueista, jotka vaativat erityistä huomiota mahdollisten henkilövahinkojen
tai konevaurioiden varalta.
VAARA – LASER
Tämä varoittaa lasersäteistä, joiden läheisyydessä on noudatettava annettuja
turvaohjeita.

Radiotaajuuspäästöt
Yhdysvaltojen FCC-säännökset
Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän Liittovaltion tietoliikennekomission
(FCC) säännösten osassa 15 luokan A digitaalisille laitteille asetetut rajat. Rajat on
suunniteltu varmistaa kohtuullinen suoja haitallisten häiriöiden vaikutuksilta kaupallisessa
ympäristössä. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja jos
laitetta ei asenneta ja käytetä näiden ohjeiden mukaisesti, seurauksena voi olla häiriöitä
radioliikenteessä. Tämän laitteen käyttö asuinympäristössä aiheuttaa todennäköisesti
haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on korjattava ongelma omalla kustannuksellaan.
Ilman Xerox Corporationin lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan
käyttäjältä evätä oikeus laitteen käyttöön.
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Ilmoitukset ja hyväksynnät

VAARA
FCC-säännösten vaatimustenmukaisuus tulee varmistaa käyttämällä suojattuja
kaapeleita.

Kanada (ICES-003)
Tämä luokan “A” digitaalinen laite täyttää Kanadan normin ICES-003 vaatimukset.
Tämä luokan “A” digitaalinen laite täyttää Kanadan normin NMB-003 vaatimukset.

Pienjännitevirtapiirejä koskevat turvallisuusmääräykset
Tämä Xerox-tuote vastaa turvallisuuden osalta kansallisia säädöksiä. Kaikki järjestelmän
portit vastaavat pienjännitevirtapiirejä koskevia turvallisuusmääräyksiä (Safety Extra
Low Voltage eli SELV) ja niihin voidaan turvallisesti liittää asiakkaan omia laitteita ja
verkkoja. Koneeseen liitettyjen asiakkaan omien tai kolmannen osapuolen lisälaitteiden
on vastattava aiemmin lueteltuja vaatimuksia. Kaikki lisälaitteet, jotka vaativat ulkoisen
liitännän, on asennettava asennusohjeiden mukaan.

Tuoteturvallisuustakuu
Tämä tuote on seuraavien tarkastuslaitosten hyväksymä, ja se noudattaa mainittujen
standardien asettamia vaatimuksia.
Tarkastuslaitos

Standardi

CSA International

UL 60950-1:2007 (2nd edition) +R12.11
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 (2nd edition) +A1:2011

NEMKO

IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) +A1:2009
EN 60950-1:2006 (2nd Edition) +A11:2009; +A1:2010;
+A12:2011; +A2:2013

Hyväksynnät Euroopassa
Tässä tuotteessa oleva CE- eli vaatimustenmukaisuusmerkintä osoittaa, että Xerox on
sitoutunut noudattamaan seuraavia EU-direktiivejä mainitusta päivämäärästä lähtien:

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä.
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Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2014/30/EU
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä.

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
2011/65/EU-direktiivi
Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus, mukaan lukien tiedot asianomaisista
direktiiveistä ja standardeista, on saatavana paikalliselta valtuutetulta jälleenmyyjältä.

CE-varoitukset
VAARA
• Ilman Xerox Corporationin lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan
käyttäjältä evätä oikeus laitteen käyttöön.
• Jotta tämä laite voisi toimia ISM-laitteen (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset
laitteet) läheisyydessä, ISM-laitteen ulkoista säteilyä pitää ehkä rajoittaa tai
lieventäviä erikoistoimia toteuttaa.
• Tämä laite kuuluu luokkaan A. Kotiympäristössä käytettynä se saattaa aiheuttaa
radiotaajuushäiriöitä, jolloin korjaavat toimenpiteet saattavat olla tarpeen.
• Tässä laitteessa tulee käyttää suojattuja kaapeleita neuvoston direktiivien
2004/108/EY ja 2014/53/EU vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseksi.

EU:n määräysten mukainen
EU:n harmonisstandardin EN 61000-3-12:2005 mukaisuus
"Laite täyttää standardin EN 61000-3-12:2005 vaatimukset"
Tämä laite täyttää standardin EN 61000-3-12:2005 vaatimukset, jotka määrittävät
Euroopan unionin alueella ja Euroopan talousalueella asennettujen laitteiden tuottamien
harmonisten virtojen rajat.
Mukaisuus perustuu rajojen käyttöön, joiden mukaisesti kone voidaan asentaa ja liittää
yleiseen pienjänniteverkkoon ilman erityisiä ehtoja.

EU:n välkyntää koskevan standardin EN 61000-3-11:2000
vaatimustenmukaisuus
"Laite täyttää standardin EN 61000-3-11:2000 vaatimukset"
Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain tiloissa, joissa käyttövirta on vähintään 100
ampeeria vaihetta kohti.
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Turvallisuustietoa
Tämä Xerox-tuote ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu vastaamaan tiukkoja
turvallisuusmääräyksiä. Niihin sisältyvät turvallisuusvirastojen hyväksynnät ja
ympäristövaatimusten noudattaminen. Seuraavien ohjeiden noudattaminen varmistaa
koneesi jatkuvan käyttöturvallisuuden.
HUOM.
Koneen turvallisuus ja suorituskyky on testattu käyttämällä ainoastaan
Xerox-materiaaleja.
VAARA
Luvattomasti tehdyt muutostyöt ja lisälaitteiden liittäminen voivat heikentää koneen
turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Saat tarvittaessa lisätietoja Xeroxin
edustajalta.
Tämä Xerox-tuote noudattaa seuraavien turvallisuusstandardien vaatimuksia:
•
•
•
•

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 (2nd edition) +A1:2011
UL 60950-1:2007 (2nd edition) +R12.11
IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) +A1:2009
EN 60950-1:2006, (2nd Edition) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011; +A2:2013

Sähköturvallisuus
• Käytä vain koneen mukana toimitettua virtajohtoa.
• Kytke kone suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa. Jos et
ole varma, onko seinäpistorasia maadoitettu, tarkista asia sähköteknikolta.
• Älä koskaan liitä konetta maadoittamattomaan seinäpistorasiaan käyttämällä
maadoitettua pistoketta.
VAARA
Seurauksena voi olla vakava sähköisku, jos seinäpistorasiaa ei ole maadoitettu oikein.
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• Älä sijoita konetta siten, että sen virtajohdon päälle voidaan astua tai johtoon voidaan
kompastua.
• Älä sijoita esineitä virtajohdon päälle.
• Älä ohita koneen sähköisiä tai mekaanisia varmistuskytkimiä.
• Älä tuki koneen tuuletusaukkoja. Nämä aukot estävät koneen ylikuumenemisen.
• Älä koskaan työnnä mitään esineitä koneen aukkoihin. Kosketus jännitteiseen osaan
tai oikosulku saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Virran hätäkatkaisu
Seuraavissa tilanteissa katkaise koneesta välittömästi virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta. Kutsu paikalle valtuutettu Xeroxin huoltoteknikko.
•
•
•
•
•
•

Koneesta lähtee epätavallista ääntä tai hajua.
Virtajohto on vaurioitunut.
Seinäkatkaisin, sulake tai turvakytkin on lauennut.
Koneeseen on läikkynyt nestettä.
Kone on kastunut.
Koneen osa on vaurioitunut.

Virtalähde
Koneen saa kytkeä vain arvokilvessä olevien ohjeiden mukaiseen virtalähteeseen. Jos
et ole varma, onko virtalähde asianmukainen, ota yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon.
VAARA
Tämä laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laite toimitetaan varustettuna
suojapistokkeella. Pistoke sopii vain maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on
turvatoimenpide. Kutsu tarvittaessa paikalle sähköteknikko, jos pistorasia on vaihdettava
tai jos pistoke ei sovi pistorasiaan.
VAROITUS
Liitä kone aina asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Pyydä tarvittaessa
sähköteknikkoa tarkistamaan asia.

Virran katkaisu
Virtajohtoa käytetään virran katkaisuun. Koneesta katkaistaan virta irrottamalla
virtajohto seinäpistorasiasta.
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Laserturvallisuus
Pohjois-Amerikka
Tämä laite noudattaa Yhdysvaltain Elintarvike- ja lääkehallintoviraston (FDA) laitteita
ja radiologista terveyttä säätelevän keskuksen, CDRH:n (Center for Devices and
Radiological Health) turvallisuusmääräyksiä, jonka lasertuotteita koskevissa säännöksissä
laite on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi. Laite noudattaa FDA:n lasertuotteita koskevia
suorituskykystandardeja lukuun ottamatta 24. kesäkuuta 2007 päivätyn laserilmoituksen
nro 50 mainitsemia poikkeuksia. Nämä määräykset koskevat Yhdysvalloissa
markkinoitavia lasertuotteita. Koneen tarra osoittaa CDRH:n määräysten noudattamisen
ja se on kiinnitettävä Yhdysvalloissa markkinoitaviin lasertuotteisiin. Tämä tuote ei tuota
haitallista lasersäteilyä.
VAARA – LASER
Laitteen säätimien tai säätöjen käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen muihin
kuin tässä oppaassa määritettyihin toimintoihin voi johtaa vaaralliseen altistumiseen
laservalolle
Koska tämän tuotteen sisäisesti lähettämä säteily on täysin suljettu suojakotelolla ja
ulkoisen kansilla, lasersäde ei voi tunkeutua ulos koneesta missään vaiheessa käyttäjän
toimenpiteiden aikana.
Tämä tuote sisältää laservaroitustarroja. Tarrat on tarkoitettu Xeroxin huoltoteknikon
käyttöön ja ne on sijoitettu sellaisten seinien tai suojakilpien päälle tai lähelle, jotka
vaativat erikoistyökaluja poistamista varten. Älä poista mitään näistä paneeleista.
Näiden kansien sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia alueita.

Eurooppa (EU)
Tämä tuote vastaa IEC:n turvallisuusstandardia 60825-1: 2007 (2nd Edition).
Laite noudattaa kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusmääräyksiä ja vastaa 1. luokan
laserlaitteille asetettuja vaatimuksia. Siitä ei lähde missään vaiheessa haitallista säteilyä,
sillä lasersäteet ovat aina peitossa.
VAARA
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä oppaassa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän vaaralliselle lasersäteilylle.
Tämä tuote sisältää laservaroitustarroja. Tarrat on tarkoitettu Xeroxin huoltoteknikon
käyttöön ja ne on sijoitettu sellaisten seinien tai suojakilpien päälle tai lähelle, jotka
vaativat erikoistyökaluja poistamista varten. Älä poista mitään näistä paneeleista.
Näiden kansien sisällä ei ole mitään käyttäjän huollettavia alueita.
Lisätietoja tuotteen tai Xeroxin toimittamien materiaalien turvallisuudesta saa
soittamalla seuraavaan numeroon: +44 (0) 1707 353434
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Käyttöturvallisuus
Tämä Xerox-laite ja sen tarvikkeet on suunniteltu ja testattu vastaamaan tiukkoja
turvallisuusmääräyksiä. Niihin sisältyvät turvallisuusvirastojen tarkastukset, hyväksynnät
ja ympäristövaatimusten noudattaminen.
Seuraavien ohjeiden noudattaminen varmistaa koneesi jatkuvan käyttöturvallisuuden:
• Käytä koneessa vain sitä varten tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita.
Sopimattomien materiaalien käyttö voi heikentää koneen suorituskykyä ja joissakin
tapauksissa jopa johtaa vaaratilanteisiin.
• Noudata kaikkia koneeseen kiinnitettyjä tai sen mukana toimitettuja ohjeita ja
varoituksia.
• Sijoita kone aina paikkaan, jossa on riittävän tehokas ilmastointi ja tarpeeksi tilaa
koneen huoltoon.
• Sijoita kone tasaiselle, kovalle alustalle (ei paksulle matolle), joka pystyy kannattamaan
koneen painon.
• Älä yritä siirtää konetta. Koneessa on kaltevuuden säätölaite, joka saattaa
vahingoittaa mattoa tai lattiaa.
• Älä sijoita konetta lähelle lämmönlähdettä.
• Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
• Älä sijoita konetta alttiiksi kylmälle ilmavirtaukselle tuuletusjärjestelmästä.
• Älä aseta kahvikuppeja tai muita nesteastioita koneen päälle.
• Älä tuki tai peitä koneen aukkoja.
• Älä yritä ohittaa koneen sähköisiä tai mekaanisia varmistuskytkimiä.
VAARA – KUUMA
Ole varovainen, kun työskentelet tällä varoitusmerkillä merkityillä alueilla. Nämä alueet
saattavat olla hyvin kuumia, eikä niitä pitäisi koskettaa.
Lisätietoja koneen tai materiaalien turvallisesta käytöstä saa Xeroxin edustajalta.

Huoltoturvallisuus
Käyttäjän tehtäviin kuuluvat kunnossapitotoimet on kuvattu koneen mukana
toimitetuissa ohjeissa.
Älä tee mitään muita kuin kyseisissä ohjeissa kuvattuja kunnossapitotoimia.
VAARA
Älä käytä aerosolipuhdistusaineita. Ne saattavat syttyä tai räjähtää, jos niitä käytetään
sähkömekaanisten laitteiden puhdistuksessa.
Käytä tarvikkeita ja puhdistusaineita vain tässä oppaassa neuvotulla tavalla.
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Älä koskaan irrota kansia tai suojalevyjä, jotka on kiinnitetty ruuvein. Niiden takana ei
ole mitään käyttäjän huollettavia osia.
HUOM.
Tässä Xerox-koneessa on laite, joka säästää virtaa koneen ollessa käyttämättömänä.
Koneesta ei normaalisti tarvitse katkaista virtaa.
VAARA – KUUMA
Kiinnitysalueen metallipinnat ovat kuumia. Ole varovainen poistaessasi paperitukkeumia
tältä alueelta ja vältä koskemasta metallipintoihin.

Pölynimurit: Väriaineen läikkyminen, puhdistustoimet
Pyyhi läikkynyt väriaine harjalla tai kostealla liinalla. Harjaa varovasti, jotta ei synny
pölyä. Älä käytä imuria. Jos imurin käyttö on välttämätöntä, sen tulisi olla tulenaran
pölyn imuroimiseen tarkoitettu (räjähdyssuojattu moottori, ei-johtava letku).

Kulutustarviketietoja
• Säilytä kulutustarvikkeita niiden pakkausohjeiden mukaisesti.
• Pidä tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
• Älä koskaan heitä värijauhetta, värikasettia tai värisäiliöitä avotuleen.

Kasetit
VAARA
Kun käsittelet kasetteja, esimerkiksi värikasetteja tai kiinnityslaitetta, vältä päästämästä
väriainetta iholle tai silmiin. Silmiin joutunut aine voi aiheuttaa ärsytystä ja
tulehtuneisuutta. Älä yritä purkaa kasettia. Tällöin on vaarana, että ainetta joutuu silmiin
tai iholle.
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Ympäristötietoa
ENERGY STAR® (vain Yhdysvallat)

ENERGY STAR -yhteistyökumppanina Xerox Corporation ilmoittaa, että tämä Xerox-kone
vastaa amerikkalaista ENERGY STAR -ohjeistoa energiansäästön osalta.
ENERGY STAR ja ENERGY STAR MARK ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa.
ENERGY STAR -ohjelma on Yhdysvaltojen ja Japanin viranomaisten yhteistyön tulos,
jonka tavoitteena on tuottaa energiaa säästäviä kopiokoneita, tulostimia, fakseja,
monitoimikoneita, tietokoneita ja monitoreja. Pienentämällä näiden laitteiden
sähkönkulutusta voidaan vähentää energian tuottamiseen liittyviä ympäristöhaittoja,
kuten savusumua, happosadetta ja pysyviä ilmastonmuutoksia.
Xerox ENERGY STAR -laite on esiasetettu tehtaalla. Laitteesi toimitetaan
virran/energiansäästötilan ajastimella, joka menee päälle viimeisen kopion/tulosteen
jälkeen, ja asetetaan 1 minuuttiin alhaisen virran tilalle ja 1 minuuttiin lepotilalle. Tästä
ominaisuudesta on tarkempi selostus tämän oppaan luvussa Koneen kunnossapito.
Tätä Xerox-konetta ei ole testattu uusimpien ENERGY STAR -vaatimusten mukaisesti
tämän julkaisun painohetkellä. Katso päivitykset osoitteesta www.xerox.com tai
www.energystar.gov

Otsoniturvallisuus
Tämä tuote tuottaa normaalin toiminnan aikana otsonia. Otsoni on ilmaa raskaampaa
ja sen määrä riippuu tulostusmäärästä. Asenna järjestelmä hyvin ilmastoituun tilaan.
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Lisätietoja otsonista on Xeroxin julkaisemassa otsonitiedotteessa (osanumero
610P64653). Pyydä tarvittaessa tiedote Xeroxilta tai paikalliselta edustajalta.

Tuotteiden kierrätys ja hävitys
Poistaminen
Akut tai paristot tulee vaihdattaa vain VALMISTAJAN hyväksymässä huoltoliikkeessä.

USA ja Kanada
Jos olet vastuussa Xerox -tuotteesi hävittämisestä, huomaa, että tuote sisältää lampun
(lamppuja) sisältäen elohopeaa ja, että se voi sisältää lyijyä, perkloraattia ja muita
materiaaleja, joiden hävittäminen voi olla ympäristönsuojelumääräysten alaista.
Laitteessa olevat lyijy-, elohopea- ja perkloraattipitoisuudet noudattavat täysin
maailmanlaajuisia sääntelymääräyksiä hetkellä, jolloin tuote on saatettu markkinoille.
Xeroxilla on maailmanlaajuinen laitteistojen takaisinotto- ja
uudelleenkäyttö-/kierrätysohjelma. Ota yhteyttä Xerox-myyntiedustajaasi (1-800 ASK
XEROX) ja selvitä, kuuluuko tämä Xerox-tuote ohjelmaan. Lisätietoja Xeroxin
ympäristöohjelmista löydät vierailemalla osoitteessa www.xerox.com/environment.
Kierrättämistä ja hävittämistä koskevia tietoja saat paikallisilta viranomaisilta.
Yhdysvalloissa voit myös tutustua Elektroniikkateollisuusliiton (Electronic Industries
Alliance) sivustoon: www.eiae.org.

Perkloraattimateriaalit:
Tämä tuote voi sisältää yhden tai useamman perkloraattia sisältävän laitteen, esimerkiksi
akkuja. Erikoiskäsittely voi olla tarpeen. Katso lisää verkkosivuilta
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Euroopan unioni
Kotikäytössä ollut laite

Tämä merkki laitteessa ilmoittaa, että laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen
lailla.
Euroopan unionin säännösten mukaan sähköiset ja elektroniset laitteet on eroteltava
kotitalousjätteestä.
EU:n jäsenvaltioissa voivat kotitaloudet palauttaa käytetyt sähköiset ja elektroniset
laitteet osoitettuihin paikkoihin veloituksetta. Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.
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Joissakin jäsenvaltioissa paikallisen jälleenmyyjän on veloituksetta otettava vastaan
vanha laite uuden laitteen myynnin yhteydessä. Lisätietoja saa jälleenmyyjältä.

Ammattikäytössä ollut laite

Tämä merkki laitteessa ilmoittaa, että laite on hävitettävä kansallisten määräysten
mukaisesti.
Euroopan unionin säännösten mukaan sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä
sovituilla menetelmillä.
Kysy ennen laitteen hävitystä paikalliselta jälleenmyyjältä tai Xeroxin edustajalta, onko
laite palautettavissa.

Akkuilmoitus

Nämä merkit tuotteissa ja/tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa ilmoittavat, että
käytettyjä sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja tai paristoja ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen lailla.
Jotta vanhat tuotteet ja käytetyt akut ja paristot voidaan käsitellä oikein, ottaa talteen
ja kierrättää, ne on vietävä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin kansallisten määräysten
ja direktiivin 2002/96/EY ja 2006/66/EY mukaisesti.
Näiden tuotteiden, akkujen ja paristojen oikea hävitys auttaa säästämään arvokkaita
resursseja ja estämään mahdollisia terveys- ja ympäristöhaittoja, joita jätteiden
epäasianmukainen käsittely saattaisi muuten aiheuttaa.
Lisätietoja vanhojen tuotteiden, akkujen ja paristojen talteenotosta ja kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myyntipisteestä.
Tämän jätteen epäasianmukaisesta hävityksestä voi kansallisen lainsäädännön
mukaisesti koitua rangaistusmaksuja.
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Yrityskäyttäjät Euroopan unionin alueella
Lisätietoja sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittämisestä saa jälleenmyyjältä tai
toimittajalta.

Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella
Nämä merkit ovat voimassa vain Euroopan unionin alueella. Lisätietoja näiden tuotteiden
oikeasta hävitystavasta saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

Poistaminen
Akut tai paristot tulee vaihdattaa vain VALMISTAJAN hyväksymässä huoltoliikkeessä.

Turkki (RoHS-säännös)
"Artiklan 7 (d) mukaisesti ilmoitamme täten, että tämä tuote on EEE-säännöksen
mukainen, EEE yönetmeliğine uygundur"

Lisätietoja
Lisätietoja ympäristöstä, terveydestä ja turvallisuudesta tähän Xerox-tuotteeseen ja
sen varusteisiin liittyen saa seuraavista asiakaspalvelun numeroista:
Yhdysvallat: 1-800-ASK-XEROX
Kanada: 1-800-ASK-XEROX
Eurooppa: +44 1707 353 434
Muut maat: Hävitysohjeita saa paikallisilta jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.
Jos kysymykset tai ongelmat pätevät Yhdysvaltojen alueella, katso osoitteesta
www.xerox.com ja kirjoita hakukenttään avainsana, kuten PSDS.
Jos etsit tuoteturvallisuustietoja Yhdysvaltojen ulkopuolella, katso osoitteesta
www.xerox.com ja valitse tarvittava maa muutoslinkillä.
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Laittomat kopiot
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Kopiointia koskevat säädökset Yhdysvallat
Kongressi on asetuksellaan kieltänyt seuraavien kohteiden jäljentämisen tietyissä
tilanteissa. Kyseisten jäljennösten tekemisestä syyllistyneille voidaan määrätä sakkotai vankeusrangaistuksia.
• Yhdysvaltain valtionobligaatiot tai arvopaperit, esimerkiksi:
-

Velallisuustodistukset

-

Kansallinen valuutta

-

Obligaatiokupongit
Liittovaltion varantopankin setelit

-

Hopeatodistukset

-

Kultatodistukset

-

Yhdysvaltain obligaatiot

-

Valtionobligaatiot

-

Liittovaltion varantopankin setelit

-

Fraktionaaliset setelit

-

Talletustodistukset

-

Paperiraha

-

Tiettyjen valtion virastojen arvopaperit ja obligaatiot, esimerkiksi FHA
(Liittovaltion asuntojen hallinto), jne.
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-

Arvopaperit (United States Savings -arvopapereita voidaan valokuvata vain
julkisuustarkoituksiin, kun niiden käyttö on perusteltua kyseisten arvopapereiden
myyntikampanjoissa).

-

Leimamerkit. Jos on tarpeen kopioida virallinen asiakirja, jossa on mitätöity
leimamerkki, se voidaan tehdä, kunhan asiakirjan kopiointi tehdään laillisiin
tarkoituksiin.

-

Postimerkit, mitätöidyt tai mitätöimättömät. Postimerkkien valokuvaaminen
filateliakäyttöön on sallittu, jos tehty jäljennös on mustavalkoinen ja alle 75 %
tai yli 150 % alkuperäisen lineaarisestä koosta.

-

Postiosoitukset

-

Yhdysvaltain valtuutettujen viranomaisten asettamat tai lunastamat setelit,
sekit tai pankkivekselit.

-

Postimerkit ja muut arvoa edustavat merkit, jotka on laskettu liikkeelle
Yhdysvaltain kongressin asetuksen puitteissa.

• Maailmansotien veteraaneille myönnetyt hyvitystodistukset.
• Minkä tahansa ulkomaisen hallituksen, pankin tai yhtiön obligaatiot tai arvopaperit.
• Tekijänoikeudella suojattu aineisto, ellei tekijältä ole saatu siihen lupaa tai
jäljentäminen on luvallista Yhdysvaltain tekijänoikeuslain "fair use" -oikeuden nojalla
tai kirjaston kopiointioikeuksien mukaan. Lisätietoja näistä oikeuksista saa osoitteesta:
Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Tiedustele kiertokirjettä
R21,5.
• Kansalaisuustodistus. Ulkomaiset kansalaisuustodistukset voidaan valokuvata.
• Passit.. Ulkomaiset passit voidaan valokuvata.
• Maahanmuuttoasiakirjat.
• Asevelvollisuuden rekisteröintikortit.
• Asepalveluksen kutsunta-asiakirjat, joissa on ilmoittautujasta seuraavia tietoja:
-

Ansio- tai palkkatulot

-

Oikeuden pöytäkirjat

-

Fyysinen tai psyykkinen tila

-

Riippuvuudet

-

Aiempi asepalvelus

-

Poikkeus: Yhdysvaltojen armeijan kotiuttamistodistuksien valokuvaus on sallittua

• Sotilashenkilöstön tai eri liittovaltion viranomaisten, kuten FBI:n,
valtiovarainministeriön tms. virkamerkit, henkilökortit, passit tai tunnukset (ellei
valokuvausta määrää kyseisen ministeriön tai viraston johtaja).
Seuraavien jäljentäminen on kiellettyä joissakin osavaltioissa:
-
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Ajoneuvojen rekisteritunnukset
Ajokortit
Omistusoikeuskirjat
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Luettelo yllä ei ole kaikenkattava, eikä luettelon antajalla ole mitään vastuita sen
täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä. Käänny tarvittaessa asianajajan puoleen.

Kopiointia koskevat säädökset - Kanada
Kanadan parlamentti on asetuksella kieltänyt seuraavien kohteiden jäljentämisen
tietyissä olosuhteissa. Mainittuja jäljentämisiä koskevista rikkomuksista voi olla
seurauksena sakkoja tai vankeutta.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Käytössä olevat pankkisetelit tai käytössä oleva paperiraha.
Valtion tai pankin obligaatiot tai arvopaperit.
Valtion obligaatiopaperit tai veropaperit
Kanadan, sen provinssin, julkisen tahon/viranomaisen tai oikeusistuimen virallinen
sinetti.
Kuulutukset, julistukset, määräykset tai nimitykset tai niitä vastaavat ilmoitukset
(tarkoituksena virheellisesti väittää, että kyseiset asiakirjat on painanut Queens Printer
for Canada tai vastaavanlainen provinssin virallinen paino).
Merkit, tuotemerkit, sinetit, pakkaukset tai suunnitelmat, joita voi käyttää Kanadan
valtio tai provinssi tai joita voidaan käyttää Kanadan valtion tai provinssin puolesta,
tai joita voi käyttää muu kuin Kanadan valtio tai jokin Kanadan, sen provinssin, tai
jonkin muun kuin Kanadan valtion ministeriö, virasto, komissio tai virasto.
Asiakirjoihin painetut tai liimatut leimat, joita käytetään Kanadan valtion, jonkin sen
provinssin tai jonkin muun kuin Kanadan valtion verohallinnossa.
Asiakirjat, rekisterit tai tietueet, joita säilyttävät julkishallinnon viranomaiset, joiden
vastuulla on virallisten jäljennösten tekeminen tai liikkeelle laskeminen, kun jäljennöstä
on tarkoitus käyttää erehdyttävästi virallisen kopion sijasta.
Tekijänoikeuslain alainen aineisto tai tavaramerkit ilman tekijänoikeuksien tai
tavaramerkin omistajan suostumusta.

Luettelo yllä on annettu käyttäjän tiedoksi ja avuksi. Se ei ole kaikenkattava, eikä luettelon
antajalla ole mitään vastuita sen täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä. Ota
tarvittaessa yhteyttä asianajajaan.

Kopiointia koskevat säädökset - muut
maat
Joidenkin asiakirjojen kopioiminen saattaa olla laitonta maassasi. Laittomasta
kopioinnista voi seurata sakko- tai vankeusrangaistus.
•
•
•
•
•

Setelit
Pankki- ja muut sekit
Pankin ja valtion obligaatiot ja arvopaperit
Passit ja henkilöllisyystodistukset
Tekijänoikeuslailla suojattu materiaali ilman omistajan lupaa
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• Postimerkit ja muut siirtokelpoiset maksuvälineet
Tämä luettelo ei ole kaikenkattava, eikä sen täydellisyydestä tai paikkansapitävyydestä
anneta mitään takuita. Ota tarvittaessa yhteyttä lainopilliseen neuvonantajaan.
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