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1
Bildirimler ve sertifikalar

Uyarı İşaretleri

UYARI
Bu sembol, kullanıcıları kişisel yaralanma olasılığı bulunan ürün alanlarına ilişkin uyarır.

ŞİDDETLİ UYARI
Bu sembol, kullanıcıları dokunulmaması gereken sıcak yüzeylerin bulunduğu ürün
alanlarına ilişkin uyarır.

İKAZ
Bu sembol, kullanıcıları kişisel yaralanma veya ekipmana zarar olasılığını önlemek için
özel dikkat gerektiren ürün alanlarına ilişkin uyarır.

LAZER UYARI
Bu sembol, ekipmandabir Lazer kullanılıyor olduğunugösterir ve kullanıcıyı uygungüvenlik
bilgilerine bakması konusunda uyarır.

Radyo Frekans Yayılımları

ABD'de FCC

Bu ekipman Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kuralları Bölüm15 uyarınca test edilmiştir
ve A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ekipman ticari bir
ortamda işletilmekteyken, zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimat
kılavuzuna göre kurulmamışsa ve kullanılmıyorsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere
neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde işletilmesi, bu durumda kullanıcının
maliyetleri kendisinin karşılayarak paraziti düzeltmesinin gerekeceği şekilde,muhtemelen
zararlı parazitlere neden olabilir.
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Bu ekipmana Xerox Corporation tarafından özellikle onaylanmamış olarak yapılan
değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.

UYARI
FCC düzenlemelerine uyum sağlamak için, bu ekipmanlar ile ekranlı kablolar
kullanılmalıdır.

Kanada'da (ICES-003)

Bu Sınıf "A" dijital aparat Kanada ICES-003 ile uyumludur.

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

Ekstra Düşük Voltaj Güvenlik Onayı

Bu Xerox ürünü çeşitli kamu kuruluşları ve ulusal güvenlik yönetmelikleri ile uyumludur.
Tüm sistem portları müşteriye ait cihazlara ve ağlara bağlantı için Ekstra Düşük Voltaj
Güvenliği (SELV) devrelerini karşılamaktadır. Makineye bağlanan müşteriye ait veya
üçüncü taraf aksesuarlarının ilaveleri daha önceden listelenen gereksinimleri yerine
getirmelidir veya daha fazlasını sağlamalıdır. Dış bağlantı gerektiren tüm modüller,
kurulum yordamına uygun olarak kurulmalıdır.

Ürün Güvenliği Sertifikasyonu
Bu ürün aşağıda listelenenGüvenlik standartlarını kullanarak aşağıdaki Kurum tarafından
verilen sertifikaya sahiptir.

StandartKurum

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

CSA International

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

NEMKO

Avrupa'daki Sertifikasyonlar

Bu ürüne uygulan CE markası, aşağıda belirtilen tarihler itibariyle Xerox'un Avrupa
Birliği'nin geçerli Direktiflerine uygunluk beyanını sembolize etmektedir:

Düşük Gerilim Direktifi 2014/35/EU

Üye devletlerin düşük voltaj ekipmanları ile ilgili yasalarının yakınlaştırılması.
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Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU

Üye devletlerin elektromanyetik uyumluluk ile ilgili yasalarının yakınlaştırılması.

Telsiz Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU

Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması.
Direktif 2011/65/EU

İlgili direktifleri ve başvurulan standartları tanımlayan tam bir uygunluk beyanı, yetkili
yerel bayinizden elde edilebilir.

CE Uyarıları

UYARI

• Bu ekipmana Xerox Corporation tarafından özellikle onaylanmamış olarak yapılan
değişiklikler veyamodifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.

• Bu ekipmanın Endüstriyel, Bilimsel ve Medikal (ISM) ekipmanların yakınında
çalıştırılmasına izin vermek için, ISM ekipmanlardan yayılan harici radyasyon
sınırlandırılabilir veya özel azaltma önlemleri alınabilir.

• Bu cihaz ev ortamında bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürün radyo frekansı parazitine neden
olabilir ve böyle bir durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

• Konsey Direktifi 2004/108/EC ve 2014/53/EU ile uyumluluk için, bu ekipmanlar ile
blendajlı kablolar kullanılmalıdır.

AB ile Uyum

AB Harmonikler Standardı EN 61000-3-12:2005 ile uyum

“EN 61000-3-12:2005 ile uyumlu ekipman”

Bu ekipman Avrupa Birliğinde ve Avrupa Ekonomik Alanında kurulumu yapılan ekipman
tarafından üretilen harmonik akımlar için sınırları tanımlayan EN61000-3-12: 2005 ile
uyumludur.

Uyumluluk kamu alçak gerilim kaynağına koşulsuz bağlantıyı ve montajı haklı duruma
getiren limitlerin uygulanmasına dayanmaktadır.

AB Titreşim Standardı EN 61000-3-11:2000 ile uyum

“EN 61000-3-11:2000 ile uyumlu ekipman”

Bu ekipman sadece faz başına 100 Amper değerinde veya ondan daha büyük servis
akımı kapasitesine sahip olan yerlerde kullanım için uygundur.
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2
Güvenlik Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve önerilen sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak
şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar güvenlik kurumu onayını ve oluşturulmuş
çevre standartlarına uyumu içerir. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları
dikkatli bir şekilde okuyun ve ürününüzün sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için
gerektiğinde bunlara başvurun.

NOT
Bu ürünün güvenlik testleri ve performansı sadece Xerox materyalleri kullanılarak
doğrulanmıştır.

UYARI
Yeni işlevlerin eklenmesini veya harici cihazların bağlantısını içerebilecek her türlü yetkisiz
değişiklikler ürün belgelendirmeyi etkileyebilir. Daha fazla bilgi için Xerox temsilcinize
başvurun.

Bu Xerox ürünü şu standartlara göre güvenlik belgelidir:

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

Elektrik güvenliği
• Sadece bu ekipman ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
• Güç kablosunu doğrudan düzgün olarak topraklanmış bir elektrik prizine takın. Uzatma

kablosu kullanmayın. Fişin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız kalifiye bir
elektrikçiye danışın.

• Bu ekipmanı bir toprak bağlantısı terminali bulunmayan bir elektrik prizine bağlamak
için, bir toprak adaptörü fişi kullanmayın.
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UYARI
Priz doğru olarak topraklanmış değilse, şiddetli bir elektrik çarpmasına maruz
kalabilirsiniz.

• Makineyi insanların üzerine basabilecekleri veya güç kablosuna takılabilecekleri yerlere
koymayın.

• Güç kablosunun üzerine nesneler koymayın.

• Elektrikli veya mekanik kilitleri geçersiz kılmayın ya da devre dışı bırakmayın.
• Havalandırma deliklerini kapatmayın. Bu delikler makinenin aşırı ısınmasını önler.
• Bu ekipman üzerindeki yuvalara veya deliklere asla herhangi bir nesne itmeyin. Bir

gerilim noktasına temas etmek veya bir parçayla kısa devre yapmak yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.

Acil Durum güç kesme

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri söz konusu olduğunda hemen makinenin gücünü
kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Sorunu düzeltmek için yetkili bir Xerox
servis temsilcisini çağırın.

• Makine alışılmadık sesler çıkartıyor veya koku yayıyor.
• Güç kablosu hasar görmüştür veya yıpranmıştır.
• Bir duvar paneli devre kesici, sigorta veya başka bir güvenlik cihazı atmıştır.
• Makinenin içine sıvı dökülmüştür.
• Makine suya maruz kalmıştır.
• Makinenin herhangi bir parçası hasar görmüştür.

Elektrik kaynağı

Bu ürün, ürünün veri plakası etiketinde belirtilen elektrik kaynağı türünden çalıştırılacaktır.
Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşıladığından emin değilseniz lütfen yardım için
lisanslı bir elektrikçiye danışın.

UYARI
Bu ekipman koruyucu toprak devresine bağlı olmalıdır. Bu ekipman, bir koruyucu toprak
pimi olan bir fiş ile birlikte verilir. Bu fiş, yalnızca topraklanmış bir elektrik prizine uyumlu
olacaktır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız prizi değiştirmesi için lisanslı
bir elektrikçi ile temasa geçin.

İKAZ
Ekipmanı her zaman doğru topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın. Şüpheniz varsa
prizi yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol ettirin.

Cihazın bağlantısını kesme

Güç kablosu bu ekipman için bağlantıyı ayırma cihazıdır. Makineden tüm elektrik gücünü
kaldırmak için güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
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Lazer güvenliği

Kuzey Amerika

Bu ürün, güvenlik standartlarına uygundur ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç
İdaresi (FDA) Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Merkezi (CDRH) kapsamında lazer ürünler
için uygulanan düzenlemelerle Sınıf 1 Lazer ürünü olarak onaylıdır. Bu ürün 24 Haziran
2007 tarihli Lazer Uyarısı No 50 uyarınca sapmalar hariç Lazer ürünleri için FDA
performans standartlarına uygundur. Bu yönetmelikler Amerika Birleşik Devletleri'nde
piyasaya sürülen lazer ürünler için geçerlidir. Makinedeki etiket, CDRH yönetmelikleri ile
uyumu gösterir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülen lazer ürünler takılmış
olması gerekir. Bu ürün, tehlikeli lazer radyasyonu yaymaz.

LAZER UYARI
Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin veya ayarlamaların kullanılması veya
yordamların gerçekleştirilmesi, lazer ışıktan tehlikeli radyasyon doğmasına neden olabilir.

Bu ürünün içine yayılan radyasyon koruyucu muhafaza ve dış kapaklar ile tamamen
hapsedilmiş olduğundan dolayı, kullanıcının işleminin herhangi bir aşamasında lazer
ışını makineden kaçamaz.

Bu ürün, lazer uyarı etiketleri içerir. Bu etiketler, Xerox Servis Temsilcisi tarafından
kullanılması için amaçlanmıştır ve çıkartılması için özel aletler gerektiren panellerin veya
muhafazaların üzerlerine ya da yakınlarına yerleştirilmiştir. Herhangi bir paneli çıkarmayın.
Bu kapakların altında operatör tarafından servisi yapılabilen hiçbir alan yoktur.

Avrupa (AB)

Bu ürün IEC güvenlik standardı 60825-1: 2007 (2. Basım) ile uyumludur.

Ekipman resmi, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan lazer ürün
performansı standartlarına bir Sınıf 1 Lazer Ürün olarak uygundur. Işın tüm müşteri
işletim ve bakımaşamaları sırasında tamamen kapalı olduğundan dolayı, bu ürün tehlikeli
radyasyon yaymaz.

UYARI
Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin veya ayarlamaların kullanılması veya
yordamların gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyon doğmasına neden olabilir.

Bu ürün, lazer uyarı etiketleri içerir. Bu etiketler, Xerox Servis Temsilcisi tarafından
kullanılması için amaçlanmıştır ve çıkartılması için özel aletler gerektiren panellerin veya
muhafazaların üzerlerine ya da yakınlarına yerleştirilmiştir. Herhangi bir paneli çıkarmayın.
Bu kapakların altında operatör tarafından servisi yapılabilen hiçbir alan yoktur.

Ürün veya Xerox sarf malzemeleri ile ilgili ek güvenlik bilgileri gerekirse şu numarayı
arayabilirsiniz: +44 (0) 1707 353434
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İşletim güvenliği
Xerox ekipmanınız ve sarf malzemeleri sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde
tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlar güvenlik kurumu muayenesini, onayını ve
oluşturulmuş çevre standartlarına uyumu içerir.

Aşağıdaki güvenlik kurallarına dikkat etmeniz, sizinmakinenizin sürekli güvenli çalışmasını
sağlamanıza yardımcı olacaktır:

• Makineniz için özel olarak tasarlanmış malzemeleri ve sarf malzemelerini kullanın.
Uygun olmayan malzemelerin kullanımı, makinenin kötü performans göstermesine
ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilir.

• Makine üzerinde işaretlenmiş veya makine ile birlikte verilmiş olan tüm uyarıları ve
yönergeleri takip edin.

• Makineyi havalandırma ve servis için yeterli alan sağlayan bir yere yerleştirin.
• Makineyi makinenin ağırlığını taşımak için yeterli olan yeterli güce sahip düz ve katı

bir yüzey üzerine (kalın tüylü bir halı değil) yerleştirin.
• Makineyi taşımaya çalışmayın. Makineniz kurulduğu zaman alçaltılmış olan bir

seviyelendirme cihazı, halı veya zemine zarar verebilir.
• Makineyi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
• Makineyi doğrudan güneş ışığına maruz kalan yere kurmayın.
• Makineyi bir klima sisteminden gelen soğuk hava akımı doğrultusunda kurmayın.
• Makinenin üzerine kahve ya da diğer sıvı kaplarını koymayın.
• Makinenin üzerindeki yuvaları ve açıklıkları engellemeyin veya kapatmayın.
• Her türlü elektrikli veya mekanik kilit cihazlarını geçersiz kılmaya ya da devre dışı

bırakmaya kalkışmayın.

ŞİDDETLİ UYARI
Bu uyarı işareti ile belirlenen alanlarda çalışırken dikkatli olun. Bu alanlar çok sıcak olabilir
ve dokunulmamalıdır.

Ürün veya sarf malzemeleri ile ilgili ek güvenlik bilgileri gerekirse, Xerox temsilcinizle
temasa geçin.

Bakım bilgileri
Her türlü operatör ürün bakımı yordamları, ürün ile birlikte verilen kullanıcı
dokümanlarında açıklanmaktadır.

Bu ürün üzerindemüşteri dokümanlarında açıklanmayan herhangi bir bakım yapmayın.

UYARI
Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler, elektromekanik ekipmanlar
üzerinde kullanıldığı zaman patlayıcı ya da yanıcı olabilir.
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Sarf malzemelerini ve temizlik malzemelerini sadece bu kılavuzun Operatör bölümünde
yönlendirildiği şekilde kullanın.

Vidalarla tutturulmuş olan kapakları veya muhafazaları çıkarmayın. Bu kapakların
arkasında sizin bakımını veya servisini yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

NOT
Xeroxmakinenizmakine kullanımda değilken güç tasarrufu için bir enerji tasarrufu cihazı
ile donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.

ŞİDDETLİ UYARI
Isıtıcı alanındaki metalik yüzeyler sıcaktır. Lütfen bu alandan sıkışan kağıtları çıkartırken
dikkatli olun ve herhangi bir metalik yüzeye dokunmaktan kaçının.

Vakumlu Temizleyiciler: Toner dökülmesi, temizleme işlemleri

Dökülen toneri temizlemek için bir süpürge ya da ıslak bez kullanın. Temizleme sırasında
toz kalkmasını en aza indirmek için yavaşça silin. Elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrik
süpürgesi kullanılması gerekiyorsa, cihaz yanıcı tozlar için tasarlanmış olmalıdır (örneğin,
patlayıcı sınıfı motor ve iletken olmayan hortum).

Sarf malzemeleri bilgileri
• Tüm sarf malzemelerini paket veya kap üzerinde verilen talimatlar doğrultusunda

depolayın.
• Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
• Asla toneri, baskı kartuşunu veya toner kaplarını açık alev içine atmayın.

Kartuşlar

UYARI
Mürekkep veya ısıtıcı gibi kartuşlarla işlem yaparken bunların cilde veya göze temas
etmemesine dikkat edin. Gözle teması tahrişe ve enflamasyona neden olabilir. Kartuşu
söküp parçalarına ayırmaya çalışmayın. Bu durum cilde veya göze temas riskini artırabilir.
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Çevresel Bilgiler

ENERGY STAR® (yalnızca ABD)

ENERGY STAR ortağı olarak, Xerox Corporation bu Xerox makinenin enerji verimliliği
açısından ENERGY STAR kurallarına uygun olduğunu belirlemiştir.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR MARKASI ABD tescilli markalardır. ENERGY STAR
Görüntüleme Ekipmanları Programı enerji tasarruflu fotokopi makinelerini, yazıcıları,
faksları, çok fonksiyonlu makineleri, kişisel bilgisayarları ve monitörleri teşvik etmek için
ABD, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanları endüstrisi arasında bir takım
çabasıdır. Ürün enerji tüketimini düşürmek elektrik üretimi sonucu ortaya çıkan emisyonları
azaltmak suretiyle sis, asit yağmuru ve uzun vadeli iklimdeğişikliklerimücadeleye yardımcı
olur.

Xerox ENERGY STAR ekipmanları fabrikada önceden ayarlanmıştır. Makineniz son kopya
/ yazıcı çıktısı alma işinden 1 dakika sonra düşük güç moduna ve 1 dakika sonra uyku
moduna geçiş için ayarlanmış zamanlayıcı ile teslim edilecektir. Bu özelliğin daha ayrıntılı
açıklaması bu kılavuzun Bakım Bölümünde bulunabilir.

Bu Xeroxmakinesi bu yayının tarihi itibariyle en son ENERGY STAR gereksinimlerine göre
test edilmemiştir. Lütfen güncellemeler için www.xerox.com veya www.energystar.gov
web sitelerine bakın.
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Ozon bilgileri
Bu ürün normal çalışma sırasında ozon üretir. Ozon havadan ağırdır ve miktarı baskı
hacmine bağlıdır. Sistemi iyi havalandırılan bir odaya kurun.

Ozon hakkında ek bilgiye gerek duyarsanız lütfen ABD ve Kanada'da 1-800-ASK-XEROX
numaralı telefonu arayarak Facts About Ozone (parça numarası 610P64653) adlı Xerox
yayınını talep edin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcinize başvurun.

Ürün geri kazanımı ve ekipmanın kullanım
sonunda atılması

Çıkartma

Piller sadece ÜRETİCİ onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.

ABD ve Kanada

Xerox ürününüzün atılmasını yönetiyorsanız, lütfen ürünün çevresel faktörler nedeniyle
atılmasının düzenlenmiş olduğu cıvalı lambalar içerdiğine ve kurşun, perklorat ve diğer
malzemeleri içerebileceğine dikkat edin. Kurşun, cıva ve perklorat varlığı, bu ürünün
piyasaya sürüldüğü zamanda geçerli olan küresel düzenlemeler ile tamamen uyumludur.

Xerox dünya çapında ekipmanı geri alma ve yeniden kullanma / geri dönüştürme
programını işletir. Bu Xerox ürününün programın bir parçası olup olmadığını belirlemek
için, Xerox satış temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) iletişime geçin. Xerox çevre programları
hakkında daha fazla bilgi almak için, www.xerox.com/environment web sitesini ziyaret
edin. Geri dönüşüm ve atma bilgileri almak için yerel yetkililerinize başvurun. Amerika
Birleşik Devletleri, Elektronik Endüstrileri İttifakı (Electronic Industries Alliance) web
sitesine de başvurabilirsiniz: www.eiae.org.

Perklorat malzemesi

Bu ürün piller gibi bir veya daha fazla perklorat içeren cihazlar içerebilir. Özel muamele
uygulanması gerekebilir. Lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate web
sitesine bakın.

Avrupa Birliği
Ev içinde / ev ortamında kullanılan ekipmanlar
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Ekipmanınızda bu sembolün uygulanması, ekipmanınızın normal ev atıkları yoluyla
atılmaması gerektiğinin teyididir.

Avrupamevzuatına göre elektrikli ve elektronik ekipmanlar kullanım süresi sonunda evsel
atıklardan ayrılmış olarak atılmalıdır.

AB üye devletleri içinde özel evlerin gereçleri kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak döndürebilir. Lütfen bilgi için yerel atık
yetkilinize başvurun.

Bazı Üye Devletlerde yeni ekipman satın aldığınız zaman yerel perakendecinizin eski
donanımları ücretsiz geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için satıcınıza başvurun.

Profesyonel / ticari ortamda kullanılan ekipmanlar

Ekipmanınızın üzerinde bu sembol uygulaması bu ekipmanı üzerinde anlaşılan ulusal
yordamlarla uyumlu olarak atmanız gerektiğinin teyididir.

Avrupa mevzuatına göre elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanım süresi sonunda
atılması, uzlaşılmış yordamlar kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Atma öncesinde, kullanım süresi sonu geri alma bilgileri için yerel bayinize ya da Xerox
temsilcisine başvurun.

Pil beyanı

Ürünler ve/veya eşlik eden dokümanlar üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve
elektronik ürünlerin ve bataryaların genel ev atıkları ile karıştırılmaması gerektiği anlamına
gelir.

Eski ürünlerin ve kullanılan pillerin geri dönüşümü, kurtarılması ve uygun işlemleri için,
lütfen bu ürünleri ulusal mevzuatınız ve Direktifler 2002/96/EC ve 2006/66/EC ile uygun
bir şekilde uygun toplama noktalarına götürün.

Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde atılmasıyla, değerli kaynak tasarrufuna ve aksi
takdirde uygunsuz atık işlemekten kaynaklanabilecek insan sağlığı ve çevre üzerinde
olabilecek olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen
öğeleri satın aldığınız satış noktasına atık atma servisine veya yerel belediyeye başvurun.

Bu atığın ulusal mevzuata göre yanlış atılması nedeniyle cezalar uygulanabilir.
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Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için

Elektrik ve elektronik ekipmanları atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için satış
bayinizle veya tedarikçinizle iletişime geçin.

Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde atma işlemi hakkında bilgiler

Bu semboller sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Bu öğeleri atmak istiyorsanız, lütfen
yerel yetkilileriz veya satış bayiniz ile iletişime geçin ve doğru atma yöntemini sorun.

Çıkartma

Piller sadece ÜRETİCİ onaylı bir servis tesisi tarafından değiştirilmelidir.

Türkiye RoHS (Zararlı Madde Kullanımının
Sınırlandırılması) Yönetmeliği
"Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, bu ürünün EEE Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan
ederiz"

Ek Bilgiler
Bu Xerox ürünü ve sarf malzemeleri ile ilgili olarak Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında
daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki müşteri yardım hatları ile temasa geçin:

ABD: 1-800-ASK-XEROX

Kanada: 1-800-ASK-XEROX

Avrupa: +44 1707 353 434

Diğer ülkeler: Lütfen yerel atık yönetimlerinizle temasa geçin ve atma rehberliği talep
edin.

ABD sorular ve ilgili konular için, www.xerox.com web sitesini ziyaret edin ve arama
alanına PSDS gibi bir terim girin.

ABD dışında ürün güvenliği bilgileri için, www.xerox.com web sitesini ziyaret edin ve
istediğiniz ülkeyi seçmek için değiştirme bağlantısını kullanın.
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ABD ve Kanada'da yasal
değildir

KopyalamaYönetmeliği - Amerika Birleşik
Devletleri
Kongre, yasayla, aşağıdakimaddelerin çoğaltılmasını belirli koşullar altında yasaklamıştır.
Bu tür çoğaltma yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası verilebilir.

• Aşağıdaki gibi Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Borç Senetleri veya Menkul
Kıymetleri:

- Hükümet Bonoları

- Ulusal Banka Dövizi

- Bono Kuponları
- Federal Rezerv Banka Bonoları

- Gümüş Karşılığı Sertifikalar

- Altın Karşılığı Sertifikalar

- Amerika Birleşik Devletleri Tahvilleri

- Hazine Bonoları

- Federal Rezerv Bonoları

- Fraksiyonel Bonolar

- Mevduat Sertifikaları

- Kağıt Para

- Hükümetin FHA vb. bazı merciilerinin Borç Senetleri ve Tahviller

- Tahviller (ABD Tasarruf Bonolarının bu tür bonoların satışı için kampanya ile ilgili
olarak tanıtım amaçlı olarak fotoğrafı çekilebilir).
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- İç Gelir Pulları. Eğer üzerinde hangi bir iptal edilmiş damga pulu bulunan bir yasal
belgenin çoğaltılması gerekliyse, belgenin çoğaltılmasının meşru amaçlarla
yapılması kaydıyla bu yapılabilir.

- Posta Pulları, iptal edilmiş ya da iptal edilmemiş. Çoğaltmanın siyah ve beyaz
olması ve orijinalinin doğrusal boyutlarına göre %75'ten daha az veya
%150'sinden daha fazla olması kaydıyla filatelik amaçlarla Posta Pullarının
fotoğrafı çekilebilir.

- Posta Havaleleri

- Senetler, çekler veya para Taslakları Amerika Birleşik Devletleri yetkili memurları
tarafından veya onların yetki vermesiyle çekilebilir.

- Pullar veya diğer kıymet ifade edenler, herhangi bir Kongre Yasası kapsamında
çıkarılmış ya da çıkarılacak her ne olursa olsun nominal değer.

• Dünya Savaşları Gaziler için düzeltilmiş Tazminat Sertifikaları.
• Herhangi bir Yabancı Hükümetin, Bankanın veya KurumunBorç Senetleri veyaMenkul

Kıymetleri.
• Telif hakkı sahibinden izin alınmadığı veya çoğaltma "adil kullanım" veya telif hakkı

yasası kütüphane çoğaltma hakları hükümlerine dahil olmadığı takdirde, telif hakkı
alınmışmateryal. Bu hükümler hakkında daha fazla bilgi Copyright Office (Telif Hakkı
Ofisi), Library of Congress (Kongre Kütüphanesi), Washington, D.C. 20559 adresinden
temin edilebilir. Sirküler R21,5'i sorun.

• Vatandaşlık veya Vatandaşlığa Kabul Belgeleri. Yabancı Vatandaşlığa Kabul
Belgelerinin fotoğrafı çekilebilir.

• Pasaportlar. Yabancı Pasaportların fotoğrafı çekilebilir.
• Göçmenlik Kağıtları.
• Taslak Kayıt Kartları.
• Aşağıdaki herhangi bir Tescil Ettiren Kişi bilgilerini taşıyan seçici Hizmet Görevine

Çağırma Kağıtları:

- Kazançlar veya Gelirler

- Mahkeme Tutanakları

- Fiziksel veya ruhsal durum

- Bağımlılık Durumu

- Önceki askerlik hizmeti

- İstisnalar: Birleşik Devletler askeri ihraç sertifikalarının fotoğrafı çekilebilir

• Askeri personel veya FBI, Hazine, vb. çeşitli Federal Departmanların üyeleri tarafından
kullanılan İsim Kartları, Kimlik Kartları, Geçiş Kartları veya Rütbe İşaretleri (fotoğraf
bu gibi bölüm veya dairesi başkanı tarafından sipariş edilmediği sürece).

Ayrıca bazı ülkelerde aşağıdakilerin çoğaltılması:

- Araç Ruhsatları
- Sürücü Belgeleri
- Otomobil Ruhsatı
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Yukarıdaki listeye her şey dahil değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk
üstlenilmemektedir. Şüpheniz olduğu durumlarda avukatınıza danışın.

Kopyalama Yönetmeliği - Kanada
Parlamento, yasayla, aşağıdaki nesnelerin çoğaltılmasını belirli koşullar altında
yasaklamıştır. Bu tür çoğaltma yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası
verilebilir.

• Güncel banknotlar veya güncel kağıt paralar.
• Bir hükümetin veya bankanın borç senetleri veya menkul kıymetleri.
• Hazine bonosu kağıtları veya gelir kağıtları.
• Kanada'nın veya bir ilin kamu mührü veya Kanada'da bir kamu organının veya

yetkilisinin mührü veya bir hukuk mahkemesinin mührü.
• Resmi açıklamalar, emirler, yönetmelik veya atamalar veya bunların bildirimleri

(Kanada için sahte olarak Queen's Printer (Basımcısı) veya bir ilin eşdeğer basımcısı
tarafından basılmış olduğu aynı görünümünü vermek amacıyla bunu istemekle).

• Kanada Hükümeti veya bir ilin yönetimi, Kanada dışındaki bir devletin hükümeti veya
Kanada Hükümeti veya bir ilin yönetimi veya Kanada dışında bir devletin hükümeti
tarafından kurulan bir bölüm, kurul, Komisyon veya mercii tarafından veya adına
kullanılan işaretler, markalar, mühürler, muhafazalar veya tasarımlar.

• Kanada Hükümeti tarafından veya bir ilin yönetimi veya Kanada dışında bir devletin
hükümeti tarafından gelir amacıyla kullanılan damgalı veya yapışkan pullar.

• Kamu görevlileri tarafından tutulan belgeler, kayıt defterleri veya kayıtlar
çoğaltılmalarının orada onların sahte olarak sertifikalı kopyaları görünümünü verecek
şekilde orada onların sertifikalı kopyalarının yapılması veya çıkartılması cezalandırılır.

• Herhangi bir şekilde veya çeşitte telif hakkı veya ticari marka sahibinin rızası olmadan
telif hakkıyla korunan malzemeler veya ticari markalar.

Yukarıdaki liste, size kolaylık ve yardım sağlamak üzere verilmiştir, ancak her şey dahil
değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir. Şüpheniz
olduğu durumlarda avukatınıza danışın.

Kopyalama Yönetmeliği - Diğer Ülkeler
Belirli belgelerin kopyalanması ülkenizin yasalarına aykırı olabilir. Bu tür çoğaltma
yapmaktan suçlu kişilere para cezası ya da hapis cezası verilebilir.

• Döviz tahvilleri
• Banknotlar ve çekler
• Banka ve devlet bonoları ve menkul kıymetleri
• Pasaportlar ve kimlik kartları
• Sahibinin izini olmadan telif hakkı olan materyaller ya da ticari markalar
• Posta pulları ve diğer paraya çevrilebilir enstrümanlar
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Bu listeye her şey dahil değildir ve bütünlüğü veya doğruluğu için hiçbir sorumluluk
üstlenilmemektedir. Şüpheniz olduğu durumlarda avukatınıza danışın.
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