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Bemærkninger og
certificeringer
Advarselsmærkater
ADVARSEL
Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå
personskade.
ADVARSEL OM VARM OVERFLADE
Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå
personskade.
FORSIGTIG
Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, som kræver speciel
håndtering for at undgå person- eller maskinskade.
ADVARSEL OM LASER
Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der anvendes laser i produktet og at de
korrekte forholdsregler skal overholdes.
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Bemærkninger og certificeringer

Radiofrekvensemission
I USA
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse
A digital enhed, i henhold til del 15 af Federal Communications Commission (FCC) regler.
Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når
udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.
Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig
interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen for
hans/hendes egen regning.
Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox,
kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.
ADVARSEL
Skærmede kabler skal bruges med dette udstyr for at opretholde overensstemmelse med
FCC-reglerne.

I Canada (ICES-003)
Dette klasse "A" digitale apparat overholder den canadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe “A” est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Godkendelse ang. lavspændingsudstyr
Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige nationale og internationale
sikkerhedsregulativer. Alle systemporte overholder SELV-kredsløb (Safety Extra Low
Voltage) for tilslutning til kundeeget udstyr og netværk. Tilslutning af kundeeget eller
tredjepartstilbehør skal overholde ovennævnte eller yderligere krav. Alle moduler, som
kræver ekstern tilslutning, skal installeres ifølge installationsproceduren.

Produktets sikkerhedscertificering
Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte
sikkerhedsstandarder.
Agentur

Standard

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 (2. udgave) +A11:2009; +A1:2010;
+A12:2011; +A2:2013
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Bemærkninger og certificeringer

Certificering i Europa
CE-mærket på denne maskine symboliserer Xeroxs deklaration om overholdelse af
følgende gældende EU-direktiver af nævnte datoer:

Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. lavstrømsudstyr.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. elektromagnetisk kompabilitet.

Direktivet om radioudstyr 2014/53/EU
Restriktioner ved brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktiv
2011/65/EU
Hele deklarationen om tilnærmelse, inkl. de relevante direktiver og standarder, fås ved
henvendelse til din autoriserede, lokale forhandler.

EF-advarsler
ADVARSEL
• Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox,
kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.
• For at kunne anvende denne maskine i nærheden af ISM-udstyr, skal udstråling fra
sådant udstyr muligvis begrænses.
• Dette er et klasse A-produkt i boligområder. Denne maskine kan forårsage
radiointerferens i hvilket tilfælde, brugeren skal prøve at tage fornødne forbehold.
• Der skal anvendes skærmede kabler til dette udstyr for at opretholde overholdelsen
af Rådets direktiv 2004/108/EF og 2014/53/EU.

Overensstemmelse med EU
EU Harmonics Standard EN 61000-3-12:2005
“Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN 61000-3-12:2005”
Denne maskine imødekommer kravene fastsat i EN61000-3-12:2005, som definerer
begrænsninger for harmonisk strøm, som kan produceres af udstyr installeret i EU eller
EEA (European Economic Area).
Overensstemmelse er baseret på anvendelse af begrænsninger, som tillader installation
og forbindelse til almindelig srømforsyning.
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Bemærkninger og certificeringer

Overensstemmelse med EU Flicker Standard EN 61000-3-11:2000
“Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN 61000-3-11:2000”
Denne maskine kan kun anvendes steder med en strømforsyning på 100 Amp eller mere
pr. fase.
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Sikkerhedsoplysninger
Din Xerox-maskine og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de
imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse
af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Læs
følgende instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug for at sikre, at du betjener
udstyret på korrekt vis.
BEMÆRK
Sikkerheds- og miljøafprøvningen og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret
med Xerox-materialer.
ADVARSEL
Uautoriserede ændringer, såsom tilføjelse af nyt tilbehør eller tilslutning af eksternt
udstyr, kan påvirke denne produktgodkendelse. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant
for yderligere information.
Dette Xerox-produkt er sikkerhedsgodkendt af følgende standarder:
•
•
•
•

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, (2. udgave) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011; +A2:2013

Elektrisk sikkerhed
• Brug kun den netledning, der fulgte med maskinen.
• Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Der må ikke
bruges forlængerledning. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om
kontakten har jordforbindelse.
• Brug ikke et stik med jordforbindelse til at slutte maskinen til en strømkilde uden
jordforbindelse.
ADVARSEL
Forkert tilslutning af maskinens netledning kan give elektrisk stød.
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Sikkerhedsoplysninger

• Maskinen må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen.
• Placer ikke genstande oven på netledningen.
• Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.
• Blokér ikke ventilationsåbninger. De sikrer, at maskinen ikke overophedes.
• Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Rør ikke ved et spændingspunkt
eller en komponent, da det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.

Nødslukning
Hvis en af følgende situationer opstår, skal du omgående slukke for strømmen til
maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret
Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet.
•
•
•
•
•
•

Der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra maskinen.
Netledningen er beskadiget eller flosset.
En afbryder i vægpanelet, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning aktiveres.
Der er spildt væske på maskinen.
Udstyret udsættes for vand.
En del af maskinen er beskadiget.

Strømforsyning
Maskinen skal sluttes til den type strømforsyning, der angives på datapladen. Kontakt
dit el-selskab eller en elektriker, hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene.
ADVARSEL
Slut altid maskinen til et kredsløb med jordforbindelse. Maskinen leveres med et stik
med jordforbindelse. Dette stik kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.
Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte
en elektriker for at udskifte stikkontakten.
FORSIGTIG
Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade
en autoriseret elektriker kontrollere kontakten.

Slukning
Maskinen slukkes ved at tage netledningen ud af stikket. Hvis du vil afbryde al strøm til
maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.
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Lasersikkerhed
USA
Dette produkt er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og er certificeret som
et Klasse 1-laserprodukt under Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i USA
Food and Drug Administration (FDA) indførte bestemmelser for laserprodukter. Dette
produkt er i overensstemmelse med FDA præstationsnormer for laserprodukter undtagen
for afvigelser i henhold til Meddelelse Om Laser nr 50 af 24. juni 2007. Disse regler
gælder for laserprodukter, der markedsføres i USA. Etiketten på maskinen angiver
overholdelse af CDRH reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i
USA. Dette produkt udsender ikke farlige laserstråler.
ADVARSEL OM LASER
Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre end de, der er angivet heri,
kan medføre farlig eksponering af laserlys.
Da stråling, der udsendes indeni dette produkt er fuldstændig indesluttet i beskyttende
kabinet og udvendig beklædning, kan laserstrålen ikke slippe ud fra maskinen på noget
tidspunkt af brugeroperationen.
Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for
Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger,
som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen
områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.

Europa (EU)
Dette produkt imødekommer IECs sikkerhedsstandard 60825-1: 2007 (2. udgave)
Denne maskine overholder de af regeringen fastsatte krav for ydeevne for lasere samt
de krav, der er fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse
1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da der er lukket helt af for laserstrålen
under brugerhandlinger og vedligeholdelse.
ADVARSEL
Brug af funktioner, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke beskrives i denne vejledning,
kan udsætte dig for farligt laserlys.
Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for
Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger,
som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen
områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.
Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger ang. produktet eller Xerox-leveret
materiale, kan du ringe på følgende nummer: +44 (0) 1707 353434
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Sikkerhedsoplysninger

Driftssikkerhed
Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer
de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne
instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder.
Anvend følgende retningslinjer for at sikre sikker drift af din maskine:
• Anvend kun materialer, der er specielt egnet til denne maskine. Brug af andre midler
kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer.
• Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen.
• Maskinen skal placeres på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads
til at udføre eftersyn.
• Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan bære
maskinens vægt.
• Prøv ikke på at flytte maskinen. En fastlåsningsmekanisme blev aktiveret, da maskinen
blev installeret, som kan ødelægge tæppe eller gulv.
• Placer aldrig udstyret i nærheden af en radiator eller anden varmekilde.
• Placer aldrig udstyret i direkte sollys.
• Placer aldrig maskinen direkte under eller i nærheden af airconditionsanlæg.
• Placer ikke kaffe eller anden væske på maskinen.
• Bloker eller tildæk ikke maskinens åbninger.
• Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.
ADVARSEL OM VARM OVERFLADE
Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan
være varme og bør ikke berøres.
Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med
maskinen.
Udfør ikke vedligeholdelse på maskinen, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen.
ADVARSEL
Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Disse rengøringsmidler kan være eksplosive
og brandfarlige, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.
Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i
brugerdokumentationen.
Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele
bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn.
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BEMÆRK
Xerox-maskinen er udstyret med en energibesparende funktion, som reducerer
strømforbruget, når den ikke anvendes. Maskinen kan efterlades tændt hele tiden.
ADVARSEL OM VARM OVERFLADE
Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig, når du udreder papirstop i
dette område og rør ikke ved metaloverfladerne.

Støvsugere: Spild af toner, rengøring
Brug en kost eller en våd klud til at fjerne spildt toner. Fej langsomt for at minimere
dannelsen af støv under rengøringen. Brug ikke en støvsuger. Hvis det er nødvendigt at
bruge en støvsuger, skal den være konstrueret til brændbart støv (f.eks. eksplosions
nominel motor og ikke-ledende slange).

Oplysninger om forbrugsstoffer
• Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på
indpakningen eller beholderen.
• Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn.
• Toner, tonerpatroner og tonerbeholdere må aldrig komme i nærheden af ild.

Patroner
ADVARSEL
Pas på, at du ikke kommer til at røre ved hud eller øjne, når du håndterer f.eks. fuser eller
toner. Det kan forårsage irritation eller betændelse. Prøv ikke på at skille patronerne ad.
Det øger risikoen for kontakt med hud eller øjne.
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Miljøoplysninger
ENERGY STAR® (kun USA)

Som en ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation kontrolleret, at den grundlæggende
konfiguration for denne maskine er i overensstemmelse med ENERGY
STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. ENERGY
STAR Imaging Equipment Program er en samlet indsats mellem den amerikanske
regering, regeringerne inden for EU, den japanske regering og producenterne af
kontorudstyr om at fremstille energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner,
multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af maskinens energiforbrug
hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og klimaforandringer ved at mindske de
emissioner, der opstår, når der produceres elektricitet.
Xerox ENERGY STAR-maskiner er standardindstillet ved levering. Din maskine leveres
med en tidsindstilling, der skifter til strøm/energisparetilstand efter den sidste
kopi/udskrift – indstillingen er 1 minut for lavenergi og 1 minut for energisparer. Der
findes en mere detaljeret beskrivelse af denne funktion i afsnittet Vedligeholdelse i
denne vejledning.
Denne Xerox-maskine er ikke testet ifølge de seneste ENERGY STAR-krav på nuværende
udgivelsestidspunkt. Se www.xerox.com eller www.energystar.gov for opdateringer.
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Oplysninger om ozon
Denne maskine producerer ozon under normal drift. Den ozon, der produceres, er tungere
end luft og afhænger af kopieringsmængderne. Installer maskinen i et lokale med god
ventilation.
Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone (varenummer
610P64653), der kan rekvireres ved at kontakte 1-800-ASK-XEROX i USA og Canada.
Brugere på andre markeder skal kontakte deres lokale Xerox-repræsentant.

Genbrug og kassering
Udtagning
Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN.

USA og Canada
Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på,
at produktet indeholder lampe(r) med kviksølv og kan indeholde bly, perklorater og andre
materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af
bly, kviksølv og perklorat er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende
regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, hvor produktet blev markedsført.
Xerox har et verdensomspændende genbrugs-/genanvendelsesprogram. Kontakt din
Xerox-salgsrepræsentant (1-800-ASK-XEROX) for at afgøre, om dette Xerox-produkt er
en del af programmet. Hvis du ønkser mere information om Xerox-miljøprogrammer,
skal du gå til www.xerox.com/environment. For information om genanvendelse og
bortskaffelse bedes du kontakte de lokale myndigheder. I USA henvises der desuden til
hjemmesiden for Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Kviksølv
Dette produkt kan indeholde bly, kviksølv og andre materialer, hvis bortskaffelse er
underlagt visse miljømæssige hensyn, f.eks. batterier. De skal evt. håndteres specielt. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

EU
Udstyr, som anvendes i hjemmet

Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret ikke kan kasseres
som almindeligt affald.
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I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres
separat fra almindeligt affald.
Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere elektrisk og elektronisk
udstyr til specifikke indsamlingssteder. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for
yderligere information.
I visse medlemslande skal din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr
tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

Udstyr, som anvendes i firmaer

Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret skal kasseres ifølge
national lovgivning.
I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres
ifølge de forelagte procedurer.
I visse medlemslande vil din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr
tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

Batteri

Disse symboler på maskinen angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning
skal elektrisk, elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald.
Angående korrekt håndtering, kassering og genbrug af brugte produkter og batterier
bør de bringes til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale love
og rådets direktiver 2002/96/EU og 2006/66/EU.
Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, gemmes værdifulde ressourcer og der
forhindres eventuelle negative effekter på helbred og miljø, som ellers kan forekomme
pga. forkert håndtering.
Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og
genbrug af brugte produkter og batterier.
Der kan udstedes bøder for ukorrekt kassering af disse produkter ifølge national
lovgivning.
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Miljøoplysninger

For firmaer i EU
Kontakt din lokale forhandler eller leverandør for yderligere information, hvis du ønsker
at kassere elektrisk eller elektronisk udstyr.

Kassering i lande udenfor EU
Disse symboler er kun gældende i EU. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder eller din
lokale forhandler og spørg dem om korrekt kassering af disse produkter.

Udtagning
Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN.

Turkey RoHS Regulation
"I overensstemmelse med artikel 7(d) bekræfter vi hermed, at dette produkt er i
overensstemmelse med EEE-reglerne, EEE yönetmeliğine uygundur"

Yderligere information
Hvis du har brug for flere oplysninger ang. Environment, Health, and Safety (miljø, helbred
og sikkerhed) i relation til dette Xerox-produkt og dets forbrugsstoffer, skal du kontakte
følgende kundehjælpelinjer:
USA: 1-800-ASK-XEROX
Canada: 1-800-ASK-XEROX
Europa: +44 1707 353 434
Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder ang. vejledning om bortskaffelse.
Gå til www.xerox.com for spørgsmål ang. termer i USA.
Der findes også oplysninger om produktsikkerhed på Xerox-websiden: www.xerox.com.
Vælg link til det relevante land.
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Ulovligt i USA og Canada
Regulativer for kopiering - USA
Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde.
Der kan pålægges bøder eller fængselsstraf for de, der laver sådanne reproduktioner.
• Obligationer eller værdipapirer fra den amerikanske regering, såsom:
-

Gældsbeviser

-

Valuta fra National Bank

-

Kuponer fra obligationer
Pengesedler fra Federal Reserve

-

Silver certifikater

-

Gold certifikater

-

Amerikanske obligationer

-

Statsgældsbeviser

-

Federal Reserve sedler

-

Fractional sedler

-

Indskudsbeviser

-

Papirpenge

-

Obligationer fra bestemte statslige agenturer såsom FHA, etc.

-

Obligationer (amerikanske obligationer må kun fotograferes til PR-formål i
forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer).

-

Poststempler. Hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå
der findes et stempel fra skattevæsenet, kan dette gøres forudsat at gengivelsen
af dokumentet udføres til lovligt formål.

-

Frimærker, annullerede eller ikke-annullerede. Til filatelistiske formål må frimærker
fotograferes, forudsat at gengivelsen er i sort og hvid og er mindre end 75%
eller mere end 150% af de lineære dimensioner af originalen.
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Ulovligt i USA og Canada

-

Postanvisninger

-

Regninger, checks eller kladde af penge trukket af eller til autoriserede
embedsmænd i USA.

-

Frimærker og andre repræsentanter af værdi, uanset pålydende, der er blevet
eller kan udstedes i henhold til en lov vedtaget af Kongressen.

• Justerede godtgørelse til veteraner fra verdenskrigene.
• Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed.
• Ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre der er opnået tilladelse fra indehaveren
af ophavsretten for gengivelsen, fordi det falder inden for "fair use" eller kommer
under biblioteksbestemmelserne eller reproduktionsrettighederne i lovgivningen om
ophavsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright
Office, Library of Congress, Washington, DC 20559. Spørg efter Circular R21,5.
• Certifikat for statsborgerskab eller opholdstilladelse. Udenlandske
opholdstilladelsescertifikater må fotograferes.
• Pas. Udenlandske pas må fotograferes.
• Immigrationspapirer.
• Papirer om militærtjeneste.
• Selective Service Induction papirer, der indeholder en af følgende
registreringsoplysninger:
-

Indtægter eller indkomst

-

Straffeattest

-

Fysisk eller psykisk tilstand

-

Status for forsørgerpligt

-

Tidligere militærtjeneste

-

Undtagelse: USA militær hjemsendelsescertifikater må fotograferes

• Emblemer, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale
eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, såsom FBI, Treasure mv
(medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger).
Gengivelse af følgende er også forbudt i visse stater:
-

Automobile licenser
Kørekort
Automobile registreringsattester

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens
fuldstændighed eller nøjagtighed. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din advokat.
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Ulovligt i USA og Canada

Regulativer for kopiering - Canada
Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde.
Kan medføre bøder eller fængsel for de, der fremstiller sådanne reproduktioner.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Aktuelle pengesedler eller aktuelle papirpenge.
Obligationer eller værdipapirer fra stat eller bank.
Statspapirer eller indtægtspapirer.
Det offentlige segl af Canada eller en provins, eller forseglingen af et offentligt organ
eller en myndighed i Canada, eller en domstol.
Proklamationer, forordninger eller aftaler eller meddelelser derom (der svigagtigt
foregiver samme til at være trykt på Queen’s Printer for Canada eller tilsvarende
printer for en provins).
Mærker, varemærker, segl, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den
canadiske regering eller en provins, regeringen i et andet land end Canada eller en
afdeling, nævn, kommission eller agentur, der er etableret af den canadiske regering
eller en provins eller en regering i et andet land end Canada.
Trykte eller selvklæbende frimærker, der anvendes til indtægt fra den canadiske
regering eller en provins eller en regering i et andet land end Canada.
Dokumenter, registre eller optegnelser, som offentligt ansatte anklaget for for at
tage eller udstede certificerede kopier heraf, hvor reproduktionen fejlagtigt foregiver
at være en bekræftet kopi deraf.
Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker af enhver art uden samtykke fra
copyright- eller varemærke-ejeren.

Ovenstående liste er vist for din bekvemmelighed og bistand, men den er ikke
altomfattende, og antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis
du er i tvivl, skal du kontakte din advokat.

Regulativer for kopiering - Andre lande
Kopiering af visse dokumenter kan være ulovligt i dit land. De, der findes skyldige i
sådanne reproduktioner, kan pålægges bøder eller idømmes fængselsstraf.
•
•
•
•
•
•

Pengesedler
Pengesedler og checks
Bank- og statsobligationer samt værdipapirer
Pas og id-kort
Copyright materiale eller varemærker uden ejerens samtykke
Frimærker og andre omsætningspapirer

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens
fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din juridiske rådgiver.
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