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1
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.
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Radiofrekvensstøy

FCC in the USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference
in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

Changes or modifications to this equipment not specifically approved by the Xerox
Corporation may void the user’s authority to operate this equipment.

ADVARSEL
Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC
regulations.

In Canada (ICES-003)

This Class “A” digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

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 produktet er sertifisert av følgende byrå ved hjelp av sikkerhetsstandardene
nedenfor.
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StandardByrå

UL60950-1 (2007) andre utgave
CSA 22.2 Nr. 60950-1-07 andre utgave

Underwriters Laboratories Inc.
(USA / Canada)

IEC60950-1: 2005 (andre utgave) +A1: 2009
EN60950-1: 2006 (andre utgave) +A11: 2009 + A1: 2010
+A12: 2011 (CB-ordningen)

Underwriters Laboratories Inc.
(Europa)

Sertifiseringer i Europa

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

12. desember 2006: Rådsdirektiv 2006/95/EF med endringer. Tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning når det gjelder lavspenningsutstyr.

15. desember 2004: Rådsdirektiv 2004/108/EF med endringer. Tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet.

9. mars 1999: Radiodirektiv 1999/5/EC

En fullstendig erklæring med definisjon av de aktuelle direktivene og refererte
standardene kan fås fra din autoriserte lokale forhandler.

ADVARSEL

• Changes or modifications to this equipment not specifically approved by the Xerox
Corporation may void the user’s authority to operate this equipment.

• 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 radiofrekvensforstyrrelser. Hvis dette
skjer, må det tas forholdsregler mot dette.

• Isolerte ledninger må brukes med dette utstyret i overensstemmelse med Rådsdirektiv
2004/108/EF.

Samsvar med EUs standard for harmoniske oversvingninger
EN 61000-3-12:2005

“Utstyr som oppfyller EN 61000-3-12:2005”

1-3Xerox® Versant™ 2100 Press
Sikkerhetsveiledning

Merknader og sertifiseringer



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.
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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 din
Xerox-representant for mer informasjon.

Lasersikkerhet

Nord-Amerika

This product complies with safety standards and is certified as a Class 1 Laser product
under the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the United States Food
and Drug Administration (FDA) implemented regulations for laser products. This product
complies with FDA performance standards for Laser products except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007. These regulations apply to laser
products marketed in the United States. The label on the machine indicates compliance
with CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United
States. This product does not emit hazardous laser radiation.
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LASERADVARSEL
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous exposure of laser light.

Since radiation emitted inside this product is completely confined within the protective
housing and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during
any phase of the user operation.

This product contains laser warning labels. These labels are intended for use by the Xerox
Service Representative and are placed on or near panels or shields that require special
tools for removal. Do not remove any of the panels. There are no operator serviceable
areas in these covers.

Europa (EU)

Dette produktet samsvarer med IEC-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.

Det finnes varseletiketter for laserstråling på dette produktet. Disse etikettene brukes
av serviceteknikeren fra Xerox og er plassert på eller i nærheten av deksler eller
beskyttelsesanordninger som bare kan åpnes med spesialverktøy. Ingen av disse dekslene
må fjernes av brukerne. Det er bare serviceteknikere som kan vedlikeholde og etterse
deler bak disse dekslene.

Hvis du ønsker flere sikkerhetsopplysninger om dette produktet eller materialer levert
av Xerox, kan du ringe følgende nummer: +44 (0) 1707 353434

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 kvalifisert
elektriker.

• Ikke bruk et jordet overgangsstøpsel for å koble dette utstyret til en stikkontakt som
mangler jording.

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. Kontakt

med et spenningspunkt eller kortslutting en del 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 skal drives via den typen strømtilførsel som er angitt på produktets
dataplateetikett. Hvis du ikke er sikker på at strømtilførselen oppfyller kravene, må du
kontakte en godkjent elektriker for råd.

ADVARSEL
Dette utstyret må kobles til en jordet strømkrets. 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 kontakten, må du kontakte en godkjent elektriker for å skifte
kontakten.

FORSIKTIG
Du må alltid koble utstyret til en riktig jordet stikkontakt. Er du i tvil, må du få kontakten
kontrollert av en godkjent elektriker.

Frakopling av maskinen

Strømledningen brukes til å kople fra denne maskinen. For å fjerne all elektrisk strøm
fra maskinen, drar du strømledningen ut av stikkontakten.

2-3Xerox® Versant™ 2100 Press
Sikkerhetsveiledning

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 upassende materiell, 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.
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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.

Deksler og beskyttelsesanordninger som er festet med skruer, må ikke fjernes av brukerne.
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.

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.

Støvsugere: Rengjøring ved sølt
fargepulver
Rengjør 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 utformet for bruk med eksplosivt støv (f.eks. motor
med eksplosjonsbeskyttelse og ikke-ledende slange).
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Miljøinformasjon

ENERGY STAR® (bare i USA)

As an ENERGY STAR partner, Xerox Corporation has determined that this Xerox machine
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

The ENERGY STAR and ENERGY STAR MARK are registered United States trademarks.
The ENERGY STAR Imaging Equipment Program is a team effort between U.S., European
Union, and Japanese governments and the office equipment industry to promote
energy-efficient copiers, printers, fax, multifunction machine, personal computers, and
monitors. Reducing product energy consumption helps combat smog, acid rain, and
long-term changes to the climate by decreasing the emissions that result from generating
electricity.

Xerox ENERGY STAR equipment is preset at the factory. Your machine will be delivered
with the timer for switching to Power/Energy Save Mode from the last copy/print out,
set at 15 minutes for low power mode and 60 minutes for sleep mode. A more detailed
description of this feature can be found in the Maintenance Section of this guide.
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This Xerox machine has not been tested to the latest ENERGY STAR requirements as of
the date of this publication. Please refer to www.xerox.com or www.energystar.gov for
updates.

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.

Spør etter Xerox-publikasjonen Facts about Ozone (delenr. 610P64653) ved å ringe
1-800-ASK-XEROX i USA og Canada hvis du trenger ytterligere opplysninger om ozon. I
andre markeder kontakter du din lokale Xerox-representant.

Produktresirkulering og avhending av
utstyret ved endt levetid

Åpne modulen

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

USA and Canada

If you are managing the disposal of your Xerox product, please note that the product
contains lamp(s) with mercury, and may contain lead, perchlorate, and other materials
whose disposal may be regulated due to environmental considerations. The presence
of lead, mercury, and perchlorate is fully consistent with global regulations applicable
at the time that the product was placed on the market.

Xerox operates a worldwide equipment take back and reuse/recycle program. Contact
your Xerox sales representative (1-800-ASK-XEROX) to determine whether this Xerox
product is part of the program. For more information about Xerox environmental
programs, visit www.xerox.com/environment. For recycling and disposal information,
contact your local authorities. In the United States, you may also refer to the Electronic
Industries Alliance website: www.eiae.org.
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Perchlorate material

This product may contain one or more perchlorate-containing devices such as batteries.
Special handling may apply. Please see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

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.

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. Ta kontakt med din forhandler for informasjon.

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.
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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.

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”
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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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Illegal in the USA and
Canada

Copy Regulations - United States
Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under
certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty
of making such reproductions.

• Obligations or Securities of the United States Government, such as:

- Certificates of Indebtedness

- National Bank Currency

- Coupons from Bonds
- Federal Reserve Bank Notes

- Silver Certificates

- Gold Certificates

- United States Bonds

- Treasury Notes

- Federal Reserve Notes

- Fractional Notes

- Certificates of Deposit

- Paper Money

- Bonds and Obligations of certain agencies of the government such as FHA, etc.

- Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in
connection with the campaign for the sale of such bonds)
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- Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on
which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the
reproduction of the document is performed for lawful purposes.

- Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps
may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is
less than 75% or more than 150% of the linear dimensions of the original.

- Postal Money Orders

- Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the
United States.

- Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which
have been or may be issued under any Act of Congress.

• Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
• Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
• Copyrighted material, unless permission of the copyright owner has been obtained

or the reproduction falls within the “fair use” or library reproduction rights provisions
of the copyright law. Further information of these provisions may be obtained from
the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular
R21,5.

• Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may
be photographed.

• Passports. Foreign Passports may be photographed.
• Immigration Papers.
• Draft Registration Cards.
• Selective Service Induction Papers that bear any of the following Registrants

information:

- Earnings or Income

- Court Record

- Physical or mental condition

- Dependency Status

- Previous military service

- Exception: United States military discharge certificates may be photographed

• Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by
members of the various Federal Departments such as FBI, Treasure, etc. (unless
photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

- Automobile Licenses
- Driver Licenses
- Automobile Certificates of Title
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The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or
accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

Copy Regulations - Canada
Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under
certain circumstances. Penalties of fines or imprisonment may be imposed on those
guilty of making such reproductions.

• Current bank notes or current paper money.
• Obligations or securities of a government or bank.
• Exchequer bill paper or revenue paper.
• The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority

in Canada, or of a court of law.
• Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent

to falsely cause same to purport to have been printed by the Queen’s Printer for
Canada, or the equivalent printer for a province).

• Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of
Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a
department, board, Commission or agency established by the Government of Canada
or of a province or of a government of a state other than Canada.

• Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government
of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.

• Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of
making or issuing certified copies thereof, where the copy falsely purports to be a
certified copy thereof.

• Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of
the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all inclusive,
and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult
your solicitor.

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

4-3Xerox® Versant™ 2100 Press
Sikkerhetsveiledning

Illegal in the USA and Canada



• Opphavsrettbeskyttede materialer eller varemerker uten samtykke fra eieren
• Frimerker og andre omsettelige artikler

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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