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Merknader og sertifiseringer
Varselmerking
ADVARSEL
Dette symbolet informerer brukeren om områder på produktet hvor det er fare for
personskade.
ADVARSEL VARMT
Dette symbolet informerer brukeren om områder på produktet hvor det er svært varme
overflater, som ikke må berøres.
FORSIKTIG
Dette symbolet informerer brukeren om områder på utstyret som krever spesiell
oppmerksomhet for å unngå fare for personskade eller skade på utstyret.
LASERADVARSEL
Dette symbolet viser at enheten er utstyrt med en laser, og henviser brukeren til den
aktuelle sikkerhetsinformasjonen.

Radiofrekvensstøy
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 du fratas retten 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.

SELV-godkjennelse
Dette Xerox-produktet følger ulike statlige og nasjonale sikkerhetsbestemmelser. Alle
systemporter oppfyller kravene til SELV-kretser (SELV = Safety Extra Low Voltage) for
tilkopling til kundenes utstyr og nettverk. Når kunden kopler eget utstyr, eller utstyr fra
tredjepartsleverandører til disse skriverne/kopimaskinene, må de oppfylle minstekravene.
Alle moduler som skal koples til eksternt, må installeres i henhold til fremgangsmåten
for installasjon.

Produktsertifisering
Dette Xerox-produktet er godkjent av følgende organisasjoner etter sikkerhetsstandardene
som er oppgitt nedenfor.
Byrå

Standard

CSA International

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

NEMKO

IEC 60950-1:2005 (andre utgave) +A1:2009
EN 60950-1:2006, (andre utgave) +A11:2009;
+A1:2010; +A12:2011; +A2:2013

Sertifiseringer i Europa
CE-merket på dette produktet betyr at Xerox retter seg etter følgende aktuelle direktiver
fra Den europeiske union av oppgitte datoer:

Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Tilnærming av medlemsstatenes lovgivning når det gjelder lavspenningsutstyr.
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Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2014/30/EU
Tilnærming til lovene til medlemsstatene som er relatert til elektromagnetisk
kompatibilitet.

Radioutstyrsdirektiv 2014/53/EU
Begrensninger av bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Direktiv
2011/65/EU
En fullstendig erklæring med definisjon av de aktuelle direktivene og refererte
standardene kan fås fra din autoriserte lokale forhandler.

CE-varsler
ADVARSEL
• Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Xerox Corporation,
kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret.
• For at dette utstyret skal fungere korrekt i miljøer med industrielt, vitenskapelig eller
medisinsk utstyr (IVM-utstyr), kan det være nødvendig å iverksette tiltak som begrenser
strålingen fra IVM-utstyret.
• Dette er et produkt i klasse A. Det kan forårsake støy på radiosignalene. Når utstyret
brukes i boligstrøk, må det tas spesielle forholdsregler mot dette.
• Isolerte ledninger må brukes med dette utstyret i overensstemmelse med Rådsdirektiv
2004/108/EF og 2014/53/EU.

Samsvar med EU-standarder
Oppfyllelse av EUs standard for harmoniske oversvingninger EN
61000-3-12:2005
“Utstyr som er i overensstemmelse med EN 61000-3-12:2005”
Dette utstyret oppfyller EN61000-3-12:2005, som definerer grenser for harmoniske
strømmer som kan produseres av utstyr som er installert i EU- og EØS-området.
Oppfyllelse er basert på bruk av grenser som rettferdiggjør installering og uavhengig
forbindelse til den offentlige lavspenningsforsyningen.

Samsvar med EUs flimringsstandard EN 61000-3-11:2000
“Utstyr som er i overensstemmelse med EN 61000-3-11:2000”
Dette utstyret er kun egnet for bruk i lokaler som har en servicestrømkapasitet som
tilsvarer eller overstiger 100 Amp per fase.

Xerox® Versant® 3100 trykkpresse Xerox® Versant® 180 trykkpresse
Sikkerhetsveiledning

1-3

Merknader og sertifiseringer

1-4

Xerox® Versant® 3100 trykkpresse Xerox® Versant® 180 trykkpresse
Sikkerhetsveiledning

2
Sikkerhet
Dette Xerox-produktet og anbefalte forbruksartikler er utformet og testet slik at de
oppfyller strenge krav til sikkerhet. Dette arbeidet omfatter godkjenning foretatt av
uavhengige klassifiseringsorganer og samsvar med etablerte miljøstandarder. Les
følgende instruksjoner nøye før du begynner å bruke maskinen. Gå tilbake til disse
instruksjonene når du ønsker å forsikre deg om at du bruker maskinen på en forsvarlig
måte.
MERK
Bare materialer fra Xerox ble benyttet da sikkerheten og ytelsen til denne maskinen ble
testet og godkjent.
ADVARSEL
Endringer som ikke er godkjent, for eksempel tilføyelse av nye funksjoner eller tilkopling
av eksternt utstyr, kan påvirke denne sertifiseringen. Ta kontakt med den lokale
Xerox-representanten hvis du vil ha mer informasjon.
Dette Xerox-produktet er sikkerhetssertifisert i henhold til følgende standarder:
•
•
•
•

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

Elektrisk sikkerhet
• Bruk bare strømledningen som fulgte med utstyret.
• Sett strømledningen direkte inn i en riktig jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning.
Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordet eller ikke, kontakter du en elektriker.
• Ikke benytt en jordingsadapterplugg for å koble dette utstyret til et strømuttak som
mangler en jordingsterminal.
ADVARSEL
Du kan få alvorlig elektrisk sjokk hvis kontakten ikke er riktig jordet.
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• Ikke plasser maskinen slik at folk kan tråkke på eller snuble i strømledningen.
• Ikke plasser gjenstander oppå strømledningen.
• Ikke overstyr eller deaktiver elektriske eller mekaniske sikkerhetsanordninger.
• Dekk aldri til ventilasjonsåpningene. De hindrer overoppheting av maskinen.
• Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i spor eller åpninger på dette utstyret. De kan
komme i kontakt med strømførende deler, og dette kan føre til brann eller elektrisk
støt.

Slå av maskinen i en nødsituasjon
Hvis en av tilstandene nedenfor oppstår, slår du av maskinen umiddelbart og trekker ut
strømledningen fra stikkontakten. Ring en servicetekniker som er autorisert av Xerox,
slik at problemet kan løses.
•
•
•
•
•
•

Maskinen avgir en uvanlig lukt eller lyd.
Strømledningen er skadet eller frynset.
En strømbryter i veggpanelet, en sikring eller annet sikkerhetsutstyr er utløst.
Det er sølt væske på maskinen.
Maskinen har vært i berøring med vann.
En av delene i maskinen er skadet.

Strømtilførsel
Dette produktet må brukes med strømforsyningen som er indikert på produktets typeskilt.
Hvis du ikke er sikker på at strømtilførselen oppfyller kravene, må du kontakte en godkjent
elektriker for råd.
ADVARSEL
Dette utstyret må kobles til et jordet strømuttak. Utstyret leveres med et jordet støpsel.
Støpslet passer kun inn i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du
ikke kan stikke støpslet inn i stikkontakten, må du kontakte en godkjent elektriker for å
skifte stikkontakten.
FORSIKTIG
Du må alltid koble utstyret til en riktig jordet stikkontakt. Er du i tvil, må du få kontakten
kontrollert av en elektriker.

Frakopling av maskinen
Strømledningen brukes til å kople fra denne maskinen. Strømmen til maskinen kuttes
ved å trekke strømledningen ut av veggkontakten.
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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 samsvarer med IECs sikkerhetsstandard 60825-1: 2007 (andre utgave).
Utstyret overholder ytelsesstandardene for laserprodukter som er fastsatt av statlige,
nasjonale og internasjonale organisasjoner som et laserprodukt i klasse 1. Strålingen
inne i maskinen er fullstendig avstengt i et beskyttet kammer. Dette betyr at ingen
laserstråler avgis mens maskinen er i bruk eller vedlikeholdes.
ADVARSEL
Hvis du bruker andre kontroller, justeringsmåter eller fremgangsmåter enn de som er
beskrevet her, 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.
Kopntaktnummer hvis du trenger mer sikkerhetsinformasjon om dette produktet, eller
forbruksartikler fra Xerox: +44 (0) 1707 353434

Xerox® Versant® 3100 trykkpresse Xerox® Versant® 180 trykkpresse
Sikkerhetsveiledning

2-3

Sikkerhet

Driftssikkerhet
Dette Xerox-utstyret og tilhørende forbruksartikler er utviklet og testet slik at de oppfyller
strenge krav til sikkerhet. Dette arbeidet omfatter undersøkelser og godkjenning foretatt
av uavhengige klassifiseringsorganer og samsvar med etablerte miljøstandarder.
Følg retningslinjene nedenfor for å forsikre deg om at du bruker maskinen på en forsvarlig
måte:
• Bruk bare materiell og forbruksartikler som er spesielt utformet for denne maskinen.
Hvis du bruker materiell som er uegnet, kan ytelsen bli redusert, og i enkelte tilfeller
kan det oppstå farlige situasjoner.
• Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på, eller følger med maskinen.
• Plasser maskinen i et rom hvor det er nok plass for ventilasjon og service.
• Plasser maskinen på en jevn og solid overflate (ikke på et tykt teppe) som er sterk
nok til å tåle maskinens vekt.
• Ikke forsøk å flytte maskinen. En støttefot som ble senket da maskinen ble installert,
kan skade teppet eller gulvet.
• Ikke plasser maskinen nær en varmekilde.
• Ikke plasser maskinen i direkte sollys.
• Ikke plasser maskinen i kaldluftstrømmen fra et luftkondisjoneringsanlegg.
• Ikke plasser begre med kaffe eller annen væske på maskinen.
• Ikke blokker eller dekk til sporene og åpningene på maskinen.
• Ikke forsøk å overstyre elektriske eller mekaniske sikkerhetsanordninger.
ADVARSEL VARMT
Vær forsiktig når du jobber i områder som er merket med dette varselsymbolet. Disse
områdene kan være svært varme og bør ikke berøres.
Kontakt din Xerox-representant hvis du trenger flere sikkerhetsopplysninger om maskinen
eller materiell.

Opplysninger om vedlikehold
Alle vedlikeholdsprosedyrer som skal utføres av operatøren, er beskrevet i
brukerdokumentasjonen som ble levert sammen med produktet.
Ikke utfør noe vedlikehold på dette produktet som ikke er beskrevet i
kundedokumentasjonen.
ADVARSEL
Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayboks. Spraybokser kan være eksplosive eller brennbare
når de brukes på elektromekanisk utstyr.
Bruk bare forbruksartikler og rengjøringsmidler som er beskrevet i denne håndboken.
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Fjern aldri deksler eller plater som er festet med skruer. Det er ingen deler bak disse
dekslene som du kan vedlikeholde eller etterse.
MERK
Maskinen er utstyrt med en strømsparingsfunksjon, slik at maskinen bruker mindre strøm
når den ikke blir benyttet. Maskinen kan derfor være på hele tiden.
ADVARSEL VARMT
Metalldelene i nærheten av fikseringsmodulen er svært varme. Vær forsiktig når du
fjerner papirstopp fra dette området, og unngå å berøre metalloverflater.

Støvsugere: Rengjøring ved sølt fargepulver
Fjern fargepulversøl med en kost eller en fuktig klut. Kost forsiktig for å unngå at det
virvles opp støv under rengjøringen. Unngå bruk av støvsuger. Hvis du må bruke støvsuger,
bør du bare bruke støvsugere som er laget for bruk med brennbart støv (f.eks. motor
med eksplosjonsbeskyttelse og ikke-ledende slange).

Opplysninger om forbruksartikler
• Oppbevar alle forbruksartikler i henhold til instruksjonene på pakken eller beholderen.
• Hold alle forbruksartikler utenfor barns rekkevidde.
• Du må aldri kaste fargepulver, skriverkassetter eller fargepulverbeholdere inn i åpen
flamme.

Kassetter
ADVARSEL
Når du håndterer blekkassetter eller fikseringsmodulen, må du unngå kontakt med hud
eller øyne. Kontakt med øynene kan forårsake irritasjon og betennelse. Ikke forsøk å ta
kassetten fra hverandre. Dette kan øke risikoen for kontakt med hud eller øynene.
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Miljøinformasjon
ENERGY STAR® (bare i USA)

Som ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslått at denne Xerox-maskinen
oppfyller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker i USA. ENERGY STAR
Imaging Equipment Program er et samarbeid mellom USA, EU, japanske myndigheter
og kontorutstyrbransjen for å fremme energieffektive kopimaskiner, skrivere,
faksmaskiner, flerfunksjonsmaskiner, personlige datamaskiner og skjermer. Lavere
strømforbruk bidrar til å bekjempe forurensning, sur nedbør og langsiktige endringer i
klimaet ved å redusere utslippene fra strømproduksjon.
Xerox ENERGY STAR-utstyr er forhåndsinnstilt på fabrikken. Maskinen leveres med
tidsinnstillingen for energisparing etter siste kopi eller utskrift satt til 1 minutt for
strømsparingsmodus og 1 minutt for dvalemodus. En mer detaljert beskrivelse av denne
funksjonen finnes i vedlikeholdsdelen i denne håndboken.
Denne Xerox-maskinen har ikke blitt testet i henhold til de siste ENERGY STAR-kravene
innen datoen for denne publikasjonen. Se www.xerox.com ellerwww.energystar.gov for
oppdatert informasjon

Ozonopplysninger
Ved vanlig drift avgir maskinen små mengder ozon. Ozon er tyngre enn luft, og mengden
ozon som avgis, avhenger av utskriftsvolumet. Plasser maskinen i et godt ventilert rom.
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Hvis du vil ha mer informasjon om ozon, kan du be om få Xerox-publikasjonen Facts
about Ozone (delenr. 610P64653) ved å ringe 1-800-ASK-XEROX i USA og Canada. I
andre markeder kontakter du den lokale Xerox-representanten.

Produktresirkulering og avhending av
utstyret ved endt levetid
Åpne modulen
Batterier bør kun skiftes av en serviceleverandør som er godkjent av PRODUSENTEN.

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.

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, eller følg lokale bestemmelser for farlig
avfall der du befinner deg.

EU
Utstyr brukt i en privathusholdning

Bruken av dette symbolet på utstyret er en bekreftelse på at du ikke burde kassere dette
utstyret i det alminnelige husholdningsavfallet.
I henhold til europeisk lovgivning må elektrisk og elektronisk utstyr som har nådd slutten
av levetiden og som skal kasseres, behandles som spesialavfall.
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Privathusholdninger i EU-land kan returnere brukt elektrisk og elektronisk utstyr
kostnadsfritt til spesielle innsamlingssteder. Ta kontakt med din lokale renovasjonsetat
for informasjon.
I enkelte medlemsland kan din lokale forhandler være pliktig til å ta i mot det gamle
utstyret kostnadsfritt når du kjøper nytt. Spør forhandleren om du vil vite mer.

Utstyr brukt i forretningsmiljø

Bruken av dette symbolet på utstyret er en bekreftelse på at du må kassere dette utstyret
i henhold til fastsatte nasjonale prosedyrer.
I henhold til europeisk lovgivning må elektrisk og elektronisk utstyr som har nådd slutten
av levetiden og som skal kasseres, håndteres innenfor rammen av fastsatte prosedyrer.
Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-representant før avhending for informasjon
om tilbakelevering etter slutten av levetiden.

Om batteriet

Disse symbolene på produktene og/eller medfølgende dokumenter betyr at brukte
elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke bør kastes sammen med alminnelig
husholdningsavfall.
Vennligst ta gamle produkter og brukte batterier til aktuelle innsamlingssteder for riktig
behandling, gjenvinning og resirkulering, i henhold til nasjonal lovgivning og direktiv
2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved å kassere disse produktene og batteriene på riktig måte, bidrar du til å spare verdifulle
ressurser og forhindre potensielt negative innvirkninger på helse og miljø som ellers
kunne ha oppstått som følge av uriktig avfallshåndtering.
Kontakt kommunen, renovasjonstjenesten eller forhandleren hvor du kjøpte gjenstandene
hvis du ønsker å vite mer om innsamling og resirkulering av gamle produkter og batterier.
Uriktig avhending av dette avfallet kan medføre straff i henhold til nasjonal lovgivning.
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Miljøinformasjon

For forretningsbrukere i EU
Vennligst ta kontakt med din forhandler eller leverandør for mer informasjon hvis du
ønsker å kassere elektrisk eller elektronisk utstyr.

Informasjon om avhending i andre land utenfor EU
Disse symbolene er kun gyldige i EU. Ta kontakt med lokale myndigheter eller din
forhandler og forhør deg om riktig avhendingsmetode hvis du ønsker å kassere disse
gjenstandene.

Åpne modulen
Batterier bør kun skiftes av en serviceleverandør som er godkjent av PRODUSENTEN.

RoHS-bestemmelser for Tyrkia
“I samsvar med artikkel 7 (d) bekrefter vi at dette produktet samsvarer med
EEE-forordningen, EEE yönetmeliğine uygundur”

Ytterligere opplysninger
Ta kontakt med følgende kundestøttetelefoner for mer informasjon om Helse, miljø og
sikkerhet i forbindelse med dette Xerox-produktet og forbruksartikler:
USA: 1-800-ASK-XEROX
Canada: 1-800-ASK-XEROX
Europa: +44 1707 353 434
Andre land: Vennligst ta kontakt med de lokale renovasjonsmyndighetene og be om
veiledning for kassering.
For spørsmål og problemer i USA: Besøk www.xerox.com og skriv inn en term som f.eks.
PSDS i søkefeltet.
For opplysninger om produktsikkerhet utenfor USA: Besøk www.xerox.com, og bruk lenken
"Change country" til å velge ditt land.
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Ulovlig i USA og Canada
Retningslinjer for kopiering - 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 myndighetene i USA, som for eksempel:
-

Certificates of Indebtedness (en type amerikanske statsobligasjoner)

-

Valuta utstedt av nasjonalbanken

-

Rentekuponger fra statsobligasjoner
Amerikanske pengesedler utstedt i det amerikanske sentralbanksystemet; Federal
Reserve

-

Silver Certificates (sølvsertifikater)

-

Gold Certificates (gullsertifikater)

-

Amerikanske statsobligasjoner

-

Treasury Notes (verdipapir utstedt av USAs regjering)

-

Amerikanske sedler utstedt av Federal Reserve

-

Fractional Notes (historisk pengeseddel som representerer mynt-verdier)

-

Certificates of Deposit (innskuddsbevis)

-

Pengesedler

-

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).

-

Avgiftsmerker (hvis det er nødvendig å reprodusere et juridisk dokument som
inneholder et kansellert avgiftsmerke,
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-

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).

-

Postanvisninger/postgiroer

-

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 R21.5.
• Bevis på statsborgerskap. (Bevis på statsborgerskap fra land utenfor USA kan
fotograferes).
• Pass. (Pass fra land utenfor USA kan fotograferes).
• Immigrasjonspapirer.
• Registreringskort for innkallelse til aktiv tjeneste.
• Innkallelsespapirer til Selective Service (det amerikanske vernepliktsystemet) som
inneholder følgende informasjon:
-

Inntekt

-

Rulleblad

-

Fysisk eller psykisk tilstand

-

Forsørgerplikt

-

Tidligere militærtjeneste

-

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).
Reproduksjon av følgende artikler er også forbudt i enkelte stater:
-

Nummerskilt
Førerbevis
Vognkort

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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Retningslinjer for kopiering - Canada
Det kanadiske parlamentet har lovfestet forbud mot å kopiere følgende artikler 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 i produksjon av pengesedler. verdipapirer og offisielle dokumenter.
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, utvalg, 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. Søk juridisk hjelp hvis du er i
tvil.

Retningslinjer for kopiering - andre land
Det kan være ulovlig å kopiere visse typer dokumenter i landet du befinner deg i. Bøter
eller fengselsstraff kan ilegges den som finnes skyldig i å lage slike kopier.
•
•
•
•
•
•

Valuta
Pengesedler og sjekker
Bank- og statsobligasjoner og verdipapirer
Pass og identitetskort
Opphavsrettbeskyttede materialer eller varemerker uten samtykke fra eieren
Frimerker og andre omsettelige artikler
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Listen over er kun veiledende, og vi påtar oss intet ansvar for at den skal være fullstendig
eller korrekt. Søk juridisk hjelp hvis du er i tvil.
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