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1
Meddelanden och
certifieringar

Varningsmärken

Varning!
Den här symbolen varnar användaren för områden på produkten där det finns risk för
personskador.

Varning – hett!
Den här symbolen varnar användaren för områden på produkten där det finns heta ytor
som inte bör vidröras.

Försiktighet!
Den här symbolen varnar användaren för områden på utrustningen där särskild
uppmärksamhet krävs för att undvika personskador eller skador på utrustningen.

Varning – laser!
Den här symbolen anger att en laser används i utrustningen och uppmanar användaren
att läsa den tillhörande säkerhetsinformationen.
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Radiofrekvensstrålning

FCC i USA

Utrustningen har testats och befunnits följa gränsvärdena för digitala produkter i klass
A, enligt del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden är satta för att utgöra ett
rimligt skydd mot skadlig strålning när utrustningen används i kommersiell miljö.
Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den
inte installeras och används enligt anvisningarna, förorsaka skadliga störningar i
radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan skadliga
störningar uppstå och då kan du tvingas rätta till felen på egen bekostnad.

Ej uttryckligen auktoriserade ändringar av Xerox Corporation kan annullera användarens
rätt att använda utrustningen.

Varning!
Skärmade kablar måste användas med denna maskin om FCC:s regler i USA ska följas.

I Kanada (ICES-003)

Detta är en produkt i klass A som överensstämmer med ICES-003 i Kanada.

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

SELV-godkännande

Den här Xerox-produkten uppfyller ett antal säkerhetsföreskrifter från myndigheter. Alla
systemportar uppfyller kraven för SELV-kretsar (Safety Extra Low Voltage) för anslutning
till enheter och nätverk som ägs av kunden. Tillbehör som ägs av kunden eller tillbehör
från andra leverantörer som ansluts till maskinen måste minst uppfylla kraven ovan.
Alla moduler som kräver extern anslutning måste installeras i enlighet med
installationsanvisningarna.

Produktsäkerhetscertifiering
Den här produkten har certifierats av följande myndighet enligt säkerhetsstandarderna
nedan.

StandardMyndighet

UL60950-1 (2007) 2:a utgåvan
CSA 22.2 nr 60950-1-07 2:a utgåvan

Underwriters Laboratories Inc.
(USA/Kanada)
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StandardMyndighet

IEC60950-1: 2005 (2:a utgåvan) +A1: 2009
EN60950-1: 2006 (2:a utgåvan) +A11: 2009 + A1: 2010
+A12: 2011 (CB Scheme)

Underwriters Laboratories Inc.
(Europa)

Certifieringar i Europa

CE-märkningen anger att den här produkten uppfyller följande tillämpliga EU-direktiv
med angivna datum:

12 december 2006: Europarlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG i ändrad lydelse.
Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning avseende lågspänningsutrustning.

15 december 2004:Europarlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG i ändrad lydelse.
Harmonisering av medlemsstaternas lagar gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

9 mars 1999: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning
och teleterminalutrustning.

En fullständig överensstämmelsedeklaration som anger tillämpliga direktiv och standarder
finns att få hos auktoriserade återförsäljare.

Varning!

• Ej uttryckligen auktoriserade ändringar av Xerox Corporation kan annullera
användarens rätt att använda utrustningen.

• För att den här utrustningen ska kunna användas i närheten av industriell, vetenskaplig
och medicinsk utrustning kan den externa strålningen från sådan utrustning behöva
begränsas eller särskilda åtgärder kan behöva vidtas.

• Detta är en produkt i klass A avsedd för bostadsmiljö. Produkten kan orsaka
radiofrekvensstörningar och i sådana fall måste användaren vidta lämpliga åtgärder.

• Skärmade kablar måste användas för att utrustningen ska uppfylla direktiv
2004/108/EC.

Uppfyllelse av EU-standard EN 61000-3-12:2005 angående
övertoner

”Utrustningen uppfyller EN 61000-3-12:2005”

Den här utrustningen uppfyller EN61000-3-12:2005 som definierar gränser för övertoner
vilka kan avges av utrustning som är installerad i Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
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Överensstämmelsen baseras på en tillämpning av gränsvärden som möjliggör installation
och obegränsad anslutning till det allmänna lågspänningsnätet.

Uppfyller EU-standarden EN 61000-3-11:2000 angående flimmer

"Utrustningen uppfyller EN 61000-3-11:2000"

Den här utrustningen är endast lämplig för användning i lokaler med en strömkapacitet
som motsvarar eller överstiger 100 A per fas.
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Säkerhetsinformation

Den här Xerox-produkten och rekommenderade förbrukningsartiklar är konstruerade
och testade för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Detta inkluderar godkännande av
säkerhetsorganisation och överensstämmelse med etablerade miljöstandarder. Läs
instruktionerna som följer noga innan produkten används och läs dem vid behov för att
säkerställa att produkten används säkert även i fortsättningen.

Obs!
Säkerhetstesterna och produktens prestanda har verifierats enbart med material från
Xerox.

Varning!
Ej godkända ändringar, t.ex. tillägg av nya funktioner eller anslutning av externa enheter,
kan påverka produktens certifiering. Kontakta en Xerox-representant för mer information.

Lasersäkerhet

Nordamerika

Denna produkt överensstämmer med säkerhetsstandarder och är certifierad som en
laserprodukt i Klass 1 enligt Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i
bestämmelserna om laserprodukter i United States Food and Drug Administration (FDA).
Denna produkt överensstämmer med FDA:s prestandastandarder för laserprodukter
med undantag för avvikelser enligt Laser Notice nr 50 daterad den 24 juni 2007. Dessa
bestämmelser gäller för laserprodukter som marknadsförs i USA. Etiketten på maskinen
indikerar överensstämmelse med CDRH-regler och måste finnas på laserprodukter som
marknadsförs i USA. Produkten avger ingen farlig laserstrålning.

Varning – laser!
Användning av kontroller, justeringar eller utförande av andra procedurer än de som
beskrivs här kan leda till farlig exponering för laserljus.
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Den avger inte farlig strålning eftersom strålen är helt inkapslad vid användning och
underhåll av maskinen.

Dekaler med laservarningar finns på produkten. Dekalerna är till för Xerox servicetekniker
och de är placerade på eller i närheten av paneler eller skydd som kräver specialverktyg
för att tas bort. Ta inte bort några paneler. Det finns inga områden under skydden där
användaren kan utföra underhåll.

Europa (EU)

Den här produkten uppfyller IEC:s säkerhetsstandard 60825-1: 2007 (2:a utgåvan).

Utrustningen uppfyller prestandanormerna som fastställts av regeringar, nationella och
internationella myndigheter för laserprodukter av klass 1. Den avger inte farlig strålning
eftersom strålen är helt inkapslad vid användning och underhåll.

Varning!
Bruket av reglage, justeringar eller procedurer som inte beskrivs i dokumentationen kan
leda till farlig strålning.

Dekaler med laservarningar finns på produkten. Dekalerna är till för Xerox servicetekniker
och de är placerade på eller i närheten av paneler eller skydd som kräver specialverktyg
för att tas bort. Ta inte bort några paneler. Det finns inga områden under skydden där
användaren kan utföra underhåll.

Ring följande nummer om du vill ha mer säkerhetsinformation angående produkten
eller andra material från Xerox. +44 (0) 1707 353434

Elektrisk säkerhet
• Använd bara den nätkabel som medföljer utrustningen.
• Anslut nätkabeln direkt till ett jordat eluttag. Använd inte en förlängningssladd.

Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på om uttaget är jordat eller inte.
• Använd inte en jordad adapter för att ansluta utrustningen till ett eluttag som inte

är jordat.

Varning!
Du kan få allvarliga elstötar om uttaget inte är korrekt jordat.

• Placera inte maskinen på platser där någon kan kliva eller snubbla på nätkabeln.
• Placera inte föremål på nätkabeln.

• Försök inte förbigå eller inaktivera elektriska och mekaniska spärrar.
• Täck inte över ventilationsöppningarna. Öppningarna förhindrar att maskinen

överhettas.
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• För aldrig in föremål i skåror eller öppningar på utrustningen. Det kan leda till brand
eller elstötar om föremålet kommer i kontakt med en spänningsförande punkt eller
om en del kortsluts.

Avstängning i nödfall

Stäng omedelbart av strömmen och dra ut nätkabeln ur eluttaget om något av följande
inträffar. Kontakta därefter en Xerox-servicetekniker för att få felet åtgärdat.

• Maskinen avger konstiga ljud eller lukter.
• Nätkabeln är skadad eller sliten.
• En kretsbrytare, säkring eller annan säkerhetsanordning har utlösts.
• Vätska har spillts i maskinen.
• Maskinen har kommit i kontakt med vatten.
• En del på maskinen är skadad.

Strömförsörjning

Den här produkten får bara användas med den strömförsörjning som anges på
produktens specifikationsplåt. Kontakta en behörig elektriker för råd om du är osäker
på om strömförsörjningen uppfyller kraven.

Varning!
Utrustningen måste anslutas till en jordad krets. Utrustningen levereras med en jordad
kontakt. Kontakten passar bara i jordade eluttag. Det här är en säkerhetsåtgärd. Kontakta
en behörig elektriker för byte av uttaget om du inte kan sätta in kontakten i uttaget.

Försiktighet!
Anslut alltid utrustningen till ett jordat eluttag. Låt en behörig elektriker kontrollera
uttaget om du är osäker.

Koppla bort enheten

Utrustningen kopplas bort via nätkabeln. Dra ut nätkabeln ur eluttaget när du vill koppla
bort all ström från maskinen.

Säkerhet under användning
Xerox-utrustningen och dess förbrukningsartiklar har konstruerats och testats för att
uppfylla strikta säkerhetskrav. Detta inkluderar kontroll av säkerhetsorganisation,
godkännande och överensstämmelse med etablerade miljöstandarder.
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Genom att följa säkerhetsåtgärderna säkerställer du att maskinen används säkert även
i fortsättningen:

• Använd bara material och förbrukningsartiklar som är avsedda för maskinen.
Användning av olämpliga material kan leda till sämre prestanda och eventuellt farliga
situationer.

• Följ alla varningar och instruktioner som anges på maskinen eller som levereras med
maskinen.

• Placera maskinen i ett rum med tillräckligt utrymme för ventilation och underhåll.
• Placera maskinen på en stadig och plan yta (inte en tjock matta) som är tillräckligt

stark att bära upp maskinens vikt.
• Försök inte flytta maskinen. Om en hissanordning sänktes ned när maskinen

installerades kan detta skada golvmattan eller golvet.
• Placera inte maskinen i närheten av en värmekälla.
• Placera inte maskinen i direkt solljus.
• Placera inte maskinen på en plats som exponeras för kalluft från ett

luftkonditioneringssystem.
• Placera inte vätska, till exempel en kaffekopp, på maskinen.
• Täck inte över eller blockera skåror eller öppningar på maskinen.
• Försök inte förbigå elektriska eller mekaniska spärrar.

Varning – hett!
Var försiktig när du arbetar i områden som är märkta med den här varningssymbolen.
Sådana områden kan vara mycket heta och bör inte vidröras.

Kontakta en Xerox-representant om du vill ha mer säkerhetsinformation om maskinen
eller dess material.

Underhållsinformation
Alla underhållsprocedurer som användaren kan utföra beskrivs i
användardokumentationen som medföljer produkten.

Utför inte andra underhållsprocedurer än de som beskrivs i kunddokumentationen.

Varning!
Använd inte rengöringsmedel i sprayform. Rengöringsspray kan explodera eller antändas
när den används på elektromekanisk utrustning.

Använd bara förbrukningsmaterial och rengöringsmaterial enligt vad anges i den här
handboken.

Ta inte bort luckor eller skydd som är fastskruvade. Det finns inga delar bakom sådana
luckor och skydd som du kan underhålla.
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Obs!
Xerox-maskinen har en energisparfunktion som sänker energiförbrukningen när maskinen
inte används. Maskinen kan vara påslagen hela tiden.

Varning – hett!
Metallytorna i fixeringsområdet är heta. Var försiktig när du åtgärdar papperskvadd i
området och undvik att vidröra metallytorna.

Information om förbrukningsartiklar
Förvara alla förbrukningsartiklar enligt anvisningarna på förpackningen eller behållaren.

Förvara alla förbrukningsartiklar utom räckhåll för barn.

Kasta aldrig färgpulver, färgpulverkassetter eller färgpulverbehållare i öppen eld.

Kassetter

Varning!
Undvik kontakt med hud och ögon när kassetter, t.ex. färgpulverkassetter och
trumkassetter, hanteras. Ögonkontakt med orsaka irritation och inflammation. Försök
inte ta isär kassetten. Det kan öka risken för kontakt med hud eller ögon.

Dammsugare: Rengöringsåtgärder vid
färgpulverspill
Torka av utspillt färgpulver med sopborste eller våt trasa. Sopa försiktigt för att undvika
att damm skapas vid rengöring. Använd helst inte dammsugare. Om det är nödvändigt
att använda dammsugare ska dammsugare användas som är avsedd för brännbart
damm (exempelvis med explosionssäker motor och isolerad slang).
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3
Miljöinformation

ENERGY STAR® (endast USA)

I egenskap av ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastställt att denna
Xerox-maskin uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för effektiv energiförbrukning.

ENERGY STAR och ENERGY STAR MARK är registrerade varumärken i USA. ENERGY STAR
Imaging Equipment Program är ett samarbete mellan regeringarna i USA, EU och Japan
samt kontorsutrustningsindustrin för att utveckla kopiatorer, skrivare, faxmaskiner,
flerfunktionsenheter, persondatorer och bildskärmar som utnyttjar energin effektivt.
Lägre energiförbrukning hjälper till att motverka smog, surt regn och långsiktiga
klimatförändringar genom en minskning av de utsläpp som uppstår när elektricitet
genereras.

Xerox ENERGY STAR-utrustningen är förinställd på fabriken. Maskinen levereras med en
timer för övergång till energisparläge en viss tid efter den senaste kopian/utskriften.
Timern är inställd på 15 minuter för lågströmsläge och 60 minuter för viloläge. En mer
detaljerad beskrivning av funktionen finns i underhållsavsnittet i den här handboken.
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Den här Xerox-maskinen har vid datumet för tryckningen av denna handbok inte testats
enligt de senaste ENERGY STAR-kraven. Aktuell information finns på www.xerox.com
eller www.energystar.gov.

Ozoninformation
Den här produkten avger ozon vid normal användning. Ozon är tyngre än luft och
mängden ozon varierar beroende på utskriftsvolym. Installera systemet i ett rum med
god ventilation.

Om du behöver ytterligare information om ozon kan du beställa Xerox-dokumentet Facts
About Ozone (artikelnummer 610P64653) genom att ringa 1-800-ASK-XEROX i USA och
Kanada. Kontakta en lokal Xerox-representant om du befinner dig i ett annat land.

Återvinning och kassering av produkten

Borttagning

Batterier får endast bytas på en serviceverkstad som godkänts av tillverkaren.

USA och Canada

Om du ansvarar för kassering av Xerox-produkten, var då uppmärksam på att produkten
innehåller lampor med kvicksilver och kan innehålla bly, perklorat och andra material
som måste tas om hand enligt särskilda miljöföreskrifter. Förekomsten av bly, kvicksilver
och perklorat är helt i enlighet med de globala förordningar som gällde vid den tidpunkt
då maskinen släpptes ut på marknaden.

Xerox bedriver ett världsomfattande program för återanvändning och återvinning.
Kontakta din Xerox-återförsäljare (1-800-ASK-XEROX) för att avgöra om den här
produkten från Xerox ingår i programmet. Gå till www.xerox.com/environment för mer
information om Xerox miljöprogram. Kontakta lokala myndigheter för information om
återvinning och deponering. I USA kan du också gå till Electronic Industries Alliances
webbplats: www.eiae.org.
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Perkloratmaterial

Denna produkt kan innehålla en eller flera artiklar som innehåller perklorat, exempelvis
batterier. Särskild hantering kan krävas. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

EU

Utrustning som används i hemmiljö

Den här symbolen på utrustningen anger att utrustningen inte får kasseras tillsammans
med vanliga hushållssopor.

Enligt europeisk lagstiftning måste elektrisk och elektronisk utrustning kasseras separat
från hushållssopor.

Hemanvändare i EU:s medlemsstater kan kostnadsfritt lämna in uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning på särskilda insamlingsplatser. Kontakta den lokala
renhållningsmyndigheten för mer information.

I vissa medlemsstater kan du kostnadsfritt lämna in din gamla utrustning hos
återförsäljaren när du köper en ny. Kontakta återförsäljaren för mer information.

Utrustning som används i yrkesmässig miljö/företagsmiljö

Den här symbolen på utrustningen anger att utrustningen måste kasseras i enlighet
med nationella regler.

Enligt europeisk lagstiftning måste kassering av elektrisk och elektronisk utrustning ske
i enlighet med gällande regler.
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Kontakta återförsäljaren eller en Xerox-representant för information om returnering av
begagnad utrustning.

Batterimeddelande

Dessa symboler på produkterna och/eller i medföljande dokument innebär att begagnade
elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får kasseras tillsammans med
vanliga hushållssopor.

För rätt behandling och återvinning ska gamla produkter och batterier lämnas till lämplig
insamlingsplats i enlighet med nationell lagstiftning och EU-direktiven 2002/96/EC och
2006/66/EC.

Genom att kassera produkter och batterier på rätt sätt bidrar du till att bevara värdefulla
naturresurser och förhindrar negativa effekter på hälsan och miljön som kan orsakas av
felaktigt hanterat avfall.

Kontakta kommunen, renhållningsmyndigheten eller inköpsstället om du vill ha mer
information om insamling och återvinning av begagnade produkter och batterier.

Felaktig kassering av sådana artiklar kan medföra straff i enlighet med nationell
lagstiftning.

För företagsanvändare i EU

Kontakta återförsäljaren eller leverantören för mer information om kassering av elektrisk
och elektronisk utrustning.

Information avseende kassering i länder utanför EU

Dessa symboler gäller bara inom EU. Kontakta de lokala myndigheterna eller
återförsäljaren för information om hur artiklarna bör kasseras.

Borttagning

Batterier får endast bytas på en serviceverkstad som godkänts av tillverkaren.

RoHS-regler för Turkiet
”I enlighet med artikel 7 d intygar vi härmed att produkten överensstämmer med
EEE-föreskrifterna, EEE yönetmeliğine uygundur”.

Xerox® Versant™ 2100 Press3-4
Säkerhetshandbok

Miljöinformation



Ytterligare information
Ring följande kundtjänstnummer om du vill ha mer information om miljö, hälsa och
säkerhet i samband med den här Xerox-produkten och dess förbrukningsartiklar:

USA: 1-800-ASK-XEROX

Kanada: 1-800-ASK-XEROX

Europa: +44 1707 353 434

Övriga länder: Kontakta lämplig lokal renhållningsmyndighet för information om
kassering.

För frågor som gäller USA kan du besöka www.xerox.com och skriva ett sökord, t.ex.
PSDS, i sökfältet.

Om du befinner dig utanför USA och vill ha information om produktsäkerhet kan du
besöka www.xerox.com och välja lämpligt land via länken.
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4
Olagligt i USA och Kanada

Kopieringsbestämmelser – USA
Kongressen har i lag förbjudet återgivning av följande dokument under vissa
omständigheter. Personer som gör sig skyldiga till denna typ av återgivning kan straffas
med böter eller fängelse.

• Obligationer och säkerheter som utställts av Förenta staternas regering, exempelvis:

- Intyg om skuldsättning

- Nationalbankens valuta

- Räntebevis från obligationer
- Sedlar från Federal Reserve

- Silvercertifikat

- Guldcertifikat

- Amerikanska obligationer

- Statsobligationer

- Intyg från Federal Reserve

- Skiljemyntsedlar

- Insättningskvitton

- Sedlar

- Obligationer från särskilda myndigheter, bland andra FHA

- Obligationer (U.S. Savings Bonds får fotograferas i samband med försäljning av
sådana obligationer)

- Stämplar från skatteverket. Om det är nödvändigt att återge ett juridiskt
dokument med en makulerad skattestämpel, är detta tillåtet förutsatt att
återgivningen av dokumentet sker i lagligt syfte.
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- Frimärken, makulerade eller inte. Frimärken får fotograferas i filatelistiskt syfte
förutsatt att reproduktionen är svartvit och mindre än 75 % eller större än 150
% av originalet.

- Postanvisningar

- Fakturor, checkar eller växlar som utgetts av eller åt behöriga tjänstemän i Förenta
staterna.

- Stämplar och andra värdesymboler av godtycklig valör som har utgetts eller kan
komma att utges i enlighet med ett kongressbeslut.

• Korrigerade ersättningsbevis för veteraner från andra världskriget
• Obligationer och säkerheter från regering, bank eller företag i utlandet.
• Upphovsrättsskyddat material, såvida inte tillåtelse från upphovsrättens ägare har

inhämtats eller reproduktionen faller inom kriterierna för “lagligt bruk” eller
biblioteksbruk enligt lagen om upphovsrätt. Mer information om dessa villkor finns
på Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Fråga efter cirkulär
R21,5.

• Medborgar- eller naturaliseringsintyg. Utländska naturaliseringsintyg får fotograferas.
• Pass. Utländska pass får fotograferas.
• Immigrationsdokument.
• Inkallelseorder.
• Inkallelseorder med någon av följande information om mottagaren:

- Inkomst

- Utdrag ur brottsregister

- Fysiskt eller psykiskt tillstånd

- Bidragsinformation

- Tidigare militärtjänst

- Undantag: Bevis på avsked från den amerikanska militären får fotograferas

• ID-kort, passerkort och tjänstebeteckningar som bärs av militär personal eller
tjänstemän i federala department, exempelvis FBI, finansdepartement, osv. (Såvida
inte order om fotografering har utgått från högste ansvarig i detta
departement/denna myndighet.)

Därutöver är återgivning av följande förbjuden i vissa delstater:

- Fordonstillstånd
- Körkort
- Fordonsbevis

Ovanstående lista är inte uttömmande, varför Xerox inte kan göras ansvarigt för eventuell
ofullständighet. Rådgör med jurist vid tveksamhet.
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Kopieringsbestämmelser – Kanada
Parlamentet har i lag förbjudet återgivning av följande dokument under vissa
omständigheter. Personer som gör sig skyldiga till denna typ av återgivning kan straffas
med böter eller fängelse.

• Sedlar
• Obligationer och säkerheter
• Dokument från skatteverket
• Offentliga emblem som tillhör nationen Kanada, en provins, offentlig myndighet

eller domstol
• Tillkännagivanden, order, föreskrifter eller utnämningar, eller kungörelser om dessa

(i syfte att falskeligen ge intryck av att ha tryckts av Queen's Printer for Canada eller
motsvarande i en provins).

• Märken, varumärken, emblem, emballage eller designer som används av regeringen
i Kanada eller en provins, eller för dessas räkning, av regeringen i en annan nation
än Kanada, eller av ett department eller en myndighet som upprättats av regeringen
i Kanada eller en provins eller av regeringen i en annan nation än Kanada.

• Präglade eller självhäftande stämplar som används för taxeringsändamål av
regeringen i Kanada eller en provins, eller av regeringen in en annan nation än Kanada.

• Dokument, register eller journaler som förvaras hos statliga tjänstemän med ansvar
för framställning eller utgivning av auktoriserade kopior av dessa, där kopian
falskeligen ger intryck av att vara en auktoriserad kopia.

• Upphovsrättsskyddat material och varumärken av alla slag utan tillstånd från
upphovsrättens eller varumärkets ägare.

Listan ovan är icke uttömmande och har endast publicerats i vägledande syfte, varför
Xerox inte kan göras ansvarigt för eventuell ofullständighet. Rådgör med jurist vid
tveksamhet.

Kopieringsbestämmelser – Övriga länder
Kopiering av vissa typer av dokument kan vara olagligt i ditt land. De som gör sig skyldiga
till sådan olaglig kopiering kan eventuellt dömas till böter eller fängelse.

• Valutasedlar
• Banksedlar och checkar
• Obligationer och värdepapper utställda av bank eller regering
• Pass och id-kort
• Upphovsrättsligt skyddat material eller varumärken utan innehavarens samtycke
• Frimärken eller andra negotiabla instrument
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Listan är inte uttömmande och vi ansvarar inte för dess fullständighet eller riktighet.
Rådfråga jurist vid osäkerhet.
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