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Ειδοποιήσεις και
πιστοποιήσεις
Σημάνσεις προειδοποίησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του προϊόντος στις οποίες
υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυµατισµού.
hot warning
Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του προϊόντος στις οποίες
υπάρχουν θερµαινόµενες επιφάνειες, µε τις οποίες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές του εξοπλισµού που
απαιτούν ειδική προσοχή για την αποτροπή τυχόν τραυµατισµού ή τυχόν πρόκλησης
ζηµιάς στον εξοπλισµό.
laser warning
Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι χρησιµοποιείται λέιζερ στον εξοπλισµό και
προειδοποιεί το χρήστη προκειµένου να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες
σχετικά µε την ασφάλεια.

Πιεστήριο Versant® 80 της Xerox®
Οδηγός ασφαλείας

1-1

Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
Επιτροπή FCC στις ΗΠΑ
Αυτός ο εξοπλισµός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που
αφορούν σε ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α, δυνάµει του Μέρους 15 των Κανονισµών
της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για
την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεµβολές όταν ο εξοπλισµός
λειτουργεί σε επαγγελµατικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισµός παράγει, χρησιµοποιεί
και µπορεί να εκπέµπει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, ενδέχεται να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισµού
σε οικιστική περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές, στην οποία
περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει µε δικά του έξοδα να αποκαταστήσει τις παρεµβολές.
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ειδικά από
την Xerox Corporation ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη
να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισµό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη διατήρηση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς της FCC, πρέπει να
χρησιµοποιούνται θωρακισµένα καλώδια µε αυτόν τον εξοπλισµό.

Στον Καναδά (ICES-003)
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας "Α" συµµορφώνεται µε τον κανονισµό ICES-003
του Καναδά.
Cet appareil numérique de la classe “A” est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Έγκριση κυκλωμάτων ασφαλείας ιδιαίτερα χαμηλής τάσης
Αυτό το προϊόν της Xerox συµµορφώνεται µε τους διάφορους κυβερνητικούς φορείς
και εθνικούς κανονισµούς ασφαλείας. Όλες οι θύρες του συστήµατος πληρούν τις
προδιαγραφές κυκλωµάτων ασφαλείας ιδιαίτερα χαµηλής τάσης (SELV) για σύνδεση
σε συσκευές και δίκτυα του πελάτη. Τυχόν πρόσθετα εξαρτήµατα του πελάτη ή τρίτων
µερών που έχουν προσαρτηθεί στο µηχάνηµα πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν
τις απαιτήσεις που έχουν ήδη παρατεθεί. Όλες οι λειτουργικές µονάδες που απαιτούν
εξωτερική σύνδεση πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία εγκατάστασης.
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Πιστοποίηση ασφαλείας του προϊόντος
Αυτό το προϊόν έχει πιστοποιηθεί από τον παρακάτω φορέα, χρησιµοποιώντας τα
πρότυπα ασφαλείας που παρατίθενται.
Φορέας

Πρότυπο

Underwriters Laboratories Inc.
(ΗΠΑ και Καναδάς)

UL60950-1 (2007) 2η έκδοση
CSA 22.2 Αρ. 60950-1-07 2η έκδοση

Underwriters Laboratories Inc.
(Ευρώπη)

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

Πιστοποιήσεις στην Ευρώπη
Η σήµανση CE που υπάρχει στο προϊόν αυτό συµβολίζει τη Δήλωση συµµόρφωσης της
Xerox µε τις ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
12 Δεκεμβρίου 2006: Οδηγία 2006/95/EC του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον
εξοπλισµό χαµηλής τάσης.
15 Δεκεμβρίου 2004: Οδηγία 2004/108/EC του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.
9 Μαρτίου 1999: Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό
εξοπλισµό 1999/5/EC
Μπορείτε να προµηθευτείτε µια πλήρη δήλωση συµµόρφωσης, που καθορίζει τις
σχετικές οδηγίες και τα αναφερόµενα πρότυπα, από τον τοπικό εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισµό που δεν έχουν εγκριθεί ειδικά από
την Xerox Corporation ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του
χρήστη να λειτουργεί αυτόν τον εξοπλισµό.
• Για να είναι δυνατή η λειτουργία αυτού του προϊόντος κοντά σε βιοµηχανικό,
επιστηµονικό και ιατρικό (ISM) εξοπλισµό, πρέπει να περιοριστεί η εξωτερική
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ακτινοβολία του εξοπλισµού ISM ή να ληφθούν ειδικά µέτρα µείωσης της
ακτινοβολίας.
• Η παρούσα συσκευή είναι προϊόν Κατηγορίας Α σε οικιακό περιβάλλον. Αυτό το
προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές σε ραδιοσυχνότητες, στην οποία
περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να απαιτείται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα.
• Με αυτόν τον εξοπλισµό πρέπει να χρησιµοποιούνται θωρακισµένα καλώδια ώστε
να διατηρείται η συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/108/EC του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου.

Συμμόρφωση με το Πρότυπο αρμονικών ρεύματος
EN 61000-3-12:2005 της ΕΕ
"Εξοπλισµός που συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 61000-3-12:2005"
Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 61000-3-12:2005, το οποίο
ορίζει όρια για αρµονικές ρεύµατος που µπορεί να παράγει ο εξοπλισµός ο οποίος έχει
εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Η συµµόρφωση βασίζεται στην εφαρµογή ορίων που δικαιολογούν την εγκατάσταση
και την χωρίς όρους σύνδεση στο δηµόσιο δίκτυο παροχής χαµηλής τάσης.

Συμμόρφωση με το Πρότυπο flicker EN 61000-3-11:2000 της ΕΕ
"Εξοπλισµός που συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 61000-3-11:2000"
Αυτός ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος για χρήση µόνο σε χώρους που διαθέτουν
χωρητικότητα ρεύµατος ίση µε ή µεγαλύτερη από 100 Amp ανά φάση.
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Πληροφορίες για την
ασφάλεια
Αυτό το προϊόν Xerox και τα συνιστώµενα αναλώσιµα έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί
προκειµένου να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν την
έγκριση του οργανισµού ασφαλείας και την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε τα
καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά
πριν τη λειτουργία του προϊόντος και ανατρέχετε σε αυτές, όπως απαιτείται, για τη
διασφάλιση της µακροχρόνιας και ασφαλούς λειτουργίας του προϊόντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο έλεγχος ασφαλείας και οι επιδόσεις αυτού του προϊόντος έχουν επαληθευτεί µε τη
χρήση µόνο υλικών της Xerox.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη µετατροπή, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την προσθήκη
νέων λειτουργιών ή τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, ενδέχεται να επηρεάσει την
πιστοποίηση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox.
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Ασφάλεια κατά τη χρήση των λέιζερ
Βόρεια Αμερική
Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ασφαλείας και έχει πιστοποιηθεί ως
προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 βάσει των ισχυόντων κανονισµών του Κέντρου Συσκευών
και Ραδιολογικής Υγείας (CDRH) της Διεύθυνσης Ελέγχου Τροφίµων και Φαρµάκων
(FDA) των Ηνωµένων Πολιτειών που αφορούν σε προϊόντα λέιζερ. Αυτό το προϊόν
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα επιδόσεων της FDA που αφορούν σε προϊόντα λέιζερ,
εκτός αποκλίσεων δυνάµει της Κοινοποίησης Προϊόντος Λέιζερ αρ. 50 της 24ης Ιουνίου
2007. Αυτοί οι κανονισµοί ισχύουν για προϊόντα λέιζερ που διατίθενται στην αγορά
των Ηνωµένων Πολιτειών. Η ετικέτα του µηχανήµατος υποδεικνύει τη συµµόρφωση
µε τους κανονισµούς του CDRH και πρέπει να επικολλάται σε προϊόντα λέιζερ που
διατίθενται στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό το προϊόν δεν εκπέµπει
επικίνδυνη ακτινοβολία λέιζερ.
laser warning
Η χρήση στοιχείων ελέγχου, οι ρυθµίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από
εκείνες που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την
επικίνδυνη έκθεση σε φως λέιζερ.
Καθώς η ακτινοβολία που εκπέµπεται εντός αυτού του προϊόντος περιορίζεται εντελώς
µέσα στο προστατευτικό περίβληµα και τα εξωτερικά καλύµµατα, η δέσµη φωτός
λέιζερ δεν µπορεί να διαφύγει από το µηχάνηµα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης
λειτουργίας του µηχανήµατος από το χρήστη.
Αυτό το προϊόν περιέχει ετικέτες προειδοποίησης για λέιζερ. Αυτές οι ετικέτες
προορίζονται για χρήση από τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox και
βρίσκονται επάνω ή κοντά στα καλύµµατα ή στα προστατευτικά περιβλήµατα που
απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αφαίρεσή τους. Μην αφαιρείτε κανένα
από τα καλύµµατα. Δεν υπάρχουν περιοχές που µπορούν να επισκευαστούν από το
χειριστή πίσω από αυτά τα καλύµµατα.

Ευρώπη (ΕΕ)
Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε το πρότυπο ασφαλείας IEC 60825-1: 2007 (Έκδοση
2).
Αυτός ο εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τα πρότυπα επιδόσεων των προϊόντων λέιζερ,
τα οποία έχουν καθοριστεί από κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς ως προϊόν
λέιζερ Κατηγορίας 1. Δεν εκπέµπει επικίνδυνη ακτινοβολία, καθώς η δέσµη είναι εντελώς
έγκλειστη καθ' όλες τις φάσεις λειτουργίας και συντήρησης από τον πελάτη.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση στοιχείων ελέγχου, οι ρυθµίσεις ή η εκτέλεση διαδικασιών που διαφέρουν από
εκείνες που καθορίζονται στον παρόντα οδηγό µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα την
επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
Αυτό το προϊόν περιέχει ετικέτες προειδοποίησης για λέιζερ. Αυτές οι ετικέτες
προορίζονται για χρήση από τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox και
βρίσκονται επάνω ή κοντά στα καλύµµατα ή στα προστατευτικά περιβλήµατα που
απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαλείων για την αφαίρεσή τους. Μην αφαιρείτε κανένα
από τα καλύµµατα. Δεν υπάρχουν περιοχές που µπορούν να επισκευαστούν από το
χειριστή πίσω από αυτά τα καλύµµατα.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε το προϊόν ή τα υλικά
που παρέχονται από την Xerox, καλέστε τον παρακάτω αριθµό: +44 (0) 1707 353434

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτόν τον εξοπλισµό.
• Συνδέστε απευθείας το καλώδιο τροφοδοσίας σε µια σωστά γειωµένη πρίζα. Μη
χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν είναι γειωµένη η
πρίζα, συµβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο.
• Μην χρησιµοποιείτε βύσµα που διαθέτει πόλο γείωσης για να συνδέσετε αυτόν τον
εξοπλισµό σε πρίζα χωρίς τερµατικό γείωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ενδέχεται να πάθετε σοβαρή ηλεκτροπληξία εάν δεν έχει γειωθεί σωστά η πρίζα.
• Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε σηµεία που µπορεί κάποιος να πατήσει ή να
σκοντάψει στο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην παρακάµπτετε ή απενεργοποιείτε τις ηλεκτρικές ή µηχανικές διατάξεις
ασφαλείας.
• Μην φράσσετε τις οπές εξαερισµού. Αυτές οι οπές αποτρέπουν την υπερθέρµανση
του µηχανήµατος.
• Ποτέ µη σπρώχνετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους µέσα στις υποδοχές ή στις
οπές αυτού του εξοπλισµού. Η επαφή µε κάποιο σηµείο τάσης ή βραχυκύκλωµα σε
κάποιο εξάρτηµα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
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Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης
Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, απενεργοποιήστε
αµέσως το µηχάνηµα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Καλέστε
έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Xerox για τη διόρθωση
του προβλήµατος.
• Το µηχάνηµα παράγει ασυνήθιστους θορύβους ή οσµές.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά ή έχει φθαρεί.
• Ένας ασφαλειοδιακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα, µια ασφάλεια ή κάποια άλλη
διάταξη ασφαλείας έχει καεί.
• Έχει χυθεί υγρό στο µηχάνηµα.
• Το µηχάνηµα είναι εκτεθειµένο σε νερό.
• Κάποιο εξάρτηµα του µηχανήµατος έχει υποστεί ζηµιά.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί σύµφωνα µε τον τύπο παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος που υποδεικνύεται στην ετικέτα της πινακίδας στοιχείων του προϊόντος. Εάν
δεν είστε βέβαιοι ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος πληροί τις απαιτήσεις,
συµβουλευτείτε έναν πιστοποιηµένο ηλεκτρολόγο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτός ο εξοπλισµός πρέπει να είναι συνδεδεµένος σε ένα προστατευτικό κύκλωµα
γείωσης. Αυτός ο εξοπλισµός διαθέτει ρευµατολήπτη µε προστατευτικό ακροδέκτη
γείωσης. Ο ρευµατολήπτης ταιριάζει µόνο σε γειωµένη πρίζα. Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό ασφαλείας. Αν δεν µπορείτε να εισαγάγετε τον ρευµατολήπτη στην
πρίζα, επικοινωνήστε µε έναν πιστοποιηµένο ηλεκτρολόγο και ζητήστε του να
αντικαταστήσει το ρευµατοδότη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνδέετε πάντα τον εξοπλισµό σε µια σωστά γειωµένη πρίζα. Σε περίπτωση αµφιβολίας,
φροντίστε να ελεγχθεί η πρίζα από εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο.

Διάταξη αποσύνδεσης
Το καλώδιο τροφοδοσίας αποτελεί τη διάταξη αποσύνδεσης αυτού του εξοπλισµού.
Για τη διακοπή κάθε ηλεκτρικής παροχής από το µηχάνηµα, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.

2-4

Πιεστήριο Versant® 80 της Xerox®
Οδηγός ασφαλείας

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία
Ο εξοπλισµός και τα αναλώσιµα της Xerox έχουν σχεδιαστεί και ελεγχθεί προκειµένου
να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτές περιλαµβάνουν τη διεξαγωγή
ελέγχων από τον οργανισµό ασφαλείας, την έγκριση αυτού και την εξασφάλιση
συµµόρφωσης µε τα καθιερωµένα περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση των ακόλουθων οδηγιών ασφαλείας θα
διασφαλίσει τη µακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατός σας:
• Χρησιµοποιείτε τα υλικά και τα αναλώσιµα που είναι ειδικά σχεδιασµένα για το
µηχάνηµά σας. Η χρήση µη κατάλληλων υλικών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα
την κακή απόδοση του µηχανήµατος και να δηµιουργήσει κάποια επικίνδυνη
κατάσταση.
• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισηµαίνονται επάνω στο
µηχάνηµα ή παρέχονται µε αυτό.
• Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε δωµάτιο µε επαρκή χώρο για αερισµό και επισκευή.
• Τοποθετήστε το µηχάνηµα σε επίπεδη και στερεή επιφάνεια (όχι σε παχιά µοκέτα)
που µπορεί να στηρίξει το βάρος του.
• Μην επιχειρείτε τη µετακίνηση του µηχανήµατος. Η διάταξη σταθεροποίησης που
χρησιµοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση του µηχανήµατος ενδέχεται να προκαλέσει
ζηµιά στη µοκέτα ή στο πάτωµα.
• Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα κοντά σε πηγή θερµότητας.
• Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα σε άµεσο ηλιακό φως.
• Μην τοποθετείτε το µηχάνηµα στην ίδια ευθεία µε τον ψυχρό αέρα ενός συστήµατος
κλιµατισµού.
• Μην τοποθετείτε τα δοχεία καφέ ή άλλου υγρού επάνω στο µηχάνηµα.
• Μην φράσσετε ή καλύπτετε τις υποδοχές και τις οπές του µηχανήµατος.
• Μην επιχειρείτε να παρακάµψετε ηλεκτρικές ή µηχανικές διατάξεις ενδασφάλισης.
hot warning
Φροντίστε να είστε προσεχτικοί κατά την εργασία σε περιοχές στις οποίες υπάρχει
αυτό το σύµβολο προειδοποίησης. Οι περιοχές αυτές ενδέχεται να είναι πολύ θερµές
και δεν πρέπει να τις αγγίζετε.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά µε το µηχάνηµα ή τα υλικά,
επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Xerox.
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Πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση
Τυχόν διαδικασίες συντήρησης του προϊόντος που διεξάγονται από το χειριστή
περιγράφονται στα έγγραφα για τον χρήστη τα οποία παρέχονται µαζί µε το προϊόν.
Μην διεξάγετε εργασίες συντήρησης σε αυτό το προϊόν, οι οποίες δεν περιγράφονται
στα έγγραφα για τον πελάτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικά ψεκασµού. Τα καθαριστικά ψεκασµού µπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη ή να είναι εύφλεκτα όταν χρησιµοποιούνται σε ηλεκτροµηχανικό
εξοπλισµό.
Χρησιµοποιείτε αναλώσιµα και υλικά καθαρισµού µόνο όπως προβλέπεται στην ενότητα
"Χειριστής" του παρόντος εγχειριδίου.
Μην αφαιρείτε τα καλύµµατα ή τις προστατευτικές διατάξεις που στερεώνονται µε
βίδες. Πίσω από αυτά τα καλύµµατα δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να
συντηρηθούν ή να επισκευαστούν από εσάς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το µηχάνηµα της Xerox διαθέτει µια διάταξη εξοικονόµησης ενέργειας για την
εξοικονόµηση ισχύος όταν το µηχάνηµα δεν χρησιµοποιείται. Μπορείτε να αφήνετε το
µηχάνηµα συνεχώς ενεργοποιηµένο.
hot warning
Η θερµοκρασία στις µεταλλικές επιφάνειες στην περιοχή του φούρνου είναι πολύ
υψηλή. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί κατά την αποκατάσταση εµπλοκών χαρτιού σε
αυτήν την περιοχή και αποφεύγετε την επαφή µε τις µεταλλικές επιφάνειες.

Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα
Αποθηκεύστε όλα τα αναλώσιµα σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στη
συσκευασία ή στον περιέκτη.
Φυλάσσετε όλα τα αναλώσιµα µακριά από παιδιά.
Ποτέ µην πετάτε γραφίτη, κασέτες εκτύπωσης ή περιέκτες γραφίτη σε γυµνή φλόγα.
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Κασέτες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά το χειρισµό κασετών, όπως κασέτες γραφίτη ή µονάδα φούρνου, αποφεύγετε την
επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια. Η επαφή µε τα µάτια ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισµό
και φλεγµονή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την κασέτα. Κάτι τέτοιο
µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής µε το δέρµα ή τα µάτια.

Ηλεκτρικές σκούπες: Διαρροή γραφίτη,
ενέργειες καθαρισμού
Χρησιµοποιήστε σκούπα ή ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τυχόν διασκορπισµένο
γραφίτη. Σκουπίστε αργά για να ελαχιστοποιήσετε τη δηµιουργία σκόνης κατά το
καθάρισµα. Αποφύγετε τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, η συσκευή θα πρέπει να έχει
σχεδιαστεί για καύσιµη σκόνη (για παράδειγµα, κινητήρας µε προστασία από εκρήξεις
και µη αγώγιµος σωλήνας).
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Πληροφορίες σχετικά με το
περιβάλλον
ENERGY STAR (μόνο στις ΗΠΑ)®

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Xerox Corporation πιστοποιεί ότι αυτό το µηχάνηµα
Xerox είναι πλήρως συµβατό µε τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά µε
την εξοικονόµηση ενέργειας.
Η ονοµασία ENERGY STAR και το σήµα ENERGY STAR αποτελούν σήµατα κατατεθέντα
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το Πρόγραµµα εξοπλισµού απεικόνισης ENERGY STAR είναι
µια οµαδική προσπάθεια µεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της βιοµηχανίας εξοπλισµού γραφείων για την
προώθηση φωτοτυπικών, εκτυπωτών, συσκευών φαξ, πολυµηχανηµάτων, προσωπικών
υπολογιστών και οθονών που εξοικονοµούν ενέργεια. Η µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας από τα προϊόντα βοηθά στην καταπολέµηση του νέφους, της όξινης βροχής
και των µακροπρόθεσµων κλιµατολογικών αλλαγών, µε την ελάττωση των εκποµπών
που προκαλούνται από την παραγωγή ηλεκτρισµού.
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Ο εξοπλισµός ENERGY STAR της Xerox προρυθµίζεται από το εργοστάσιο. Το µηχάνηµά
σας θα παραδοθεί µε το χρονοδιακόπτη για µετάβαση στη Λειτουργία εξοικονόµησης
ενέργειας µετά την τελευταία εργασία αντιγραφής/εκτύπωσης ρυθµισµένο στα 1 λεπτά
για τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και στα 1 λεπτά για τη λειτουργία
αδράνειας. Μια πιο αναλυτική περιγραφή αυτής της λειτουργίας µπορείτε να βρείτε
στην ενότητα "Συντήρηση" αυτού του οδηγού χρήσης.
Αυτό το µηχάνηµα της Xerox έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις
ENERGY STAR κατά την ηµεροµηνία αυτού του εντύπου. Για ενηµερώσεις, ανατρέξτε
στις τοποθεσίες www.xerox.com ή www.energystar.gov.

Πληροφορίες για το όζον
Αυτό το προϊόν παράγει όζον κατά την κανονική λειτουργία του. Το όζον είναι βαρύτερο
από τον αέρα και η ποσότητα εξαρτάται από τον όγκο των εκτυπώσεων. Εγκαταστήστε
το σύστηµα σε ένα καλά αεριζόµενο δωµάτιο.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το όζον, ζητήστε το έντυπο της
Xerox µε τίτλο "Facts About Ozone" (κωδικός προϊόντος 610P64653), καλώντας τον
αριθµό 1-800-ASK-XEROX στις Ηνωµένες Πολιτείες και στον Καναδά. Για τις άλλες
αγορές, επικοινωνήστε µε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Xerox.

Ανακύκλωση προϊόντος και απόρριψη
εξοπλισμού προς απόσυρση
Αφαίρεση
Οι µπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται µόνο από υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
που έχει εγκριθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΗΠΑ και Καναδάς
Εάν είστε υπεύθυνοι για την απόρριψη του προϊόντος της Xerox, λάβετε υπόψη ότι το
προϊόν περιέχει λάµπα(ες) µε υδράργυρο και ενδέχεται να περιέχει µόλυβδο,
υπερχλωρικό άλας και άλλα υλικά των οποίων η απόρριψη µπορεί να ρυθµίζεται νοµικά
για περιβαλλοντικούς λόγους. Η παρουσία µολύβδου, υδραργύρου και υπερχλωρικού
άλατος είναι πλήρως σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς που ισχύουν κατά τη
στιγµή διοχέτευσης του προϊόντος στην αγορά.
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Η Xerox εφαρµόζει ένα παγκόσµιο πρόγραµµα επιστροφής και
επαναχρησιµοποίησης/ανακύκλωσης εξοπλισµού. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο
πωλήσεων της Xerox (1-800-ASK-XEROX) για να βεβαιωθείτε εάν αυτό το προϊόν της
Xerox εµπίπτει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τα περιβαλλοντικά προγράµµατα της Xerox, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.xerox.com/environment. Για πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση και την
απόρριψη, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, µπορείτε
επίσης να ανατρέξετε στην τοποθεσία Web της Electronic Industries Alliance:
www.eia.org.

Υπερχλωρικό υλικό
Το συγκεκριµένο προϊόν ενδέχεται να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες συσκευές που
περιέχουν υπερχλωρικό άλας, όπως µπαταρίες. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός
χειρισµός. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον

Η ύπαρξη αυτού του συµβόλου στον εξοπλισµό σας αποτελεί επιβεβαίωση του ότι δεν
πρέπει να τον απορρίπτετε µαζί µε τα οικιακά απόβλητα.
Προς συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισµός, ο οποίος έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και πρόκειται να
απορριφθεί, πρέπει να διαχωρίζεται από τα οικιακά απορρίµµατα.
Τα νοικοκυριά εντός των κρατών µελών της ΕΕ µπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τον
χρησιµοποιηµένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό τους εξοπλισµό σε ειδικές εγκαταστάσεις
περισυλλογής αποβλήτων. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων
για περισσότερες πληροφορίες.
Σε ορισµένα κράτη µέλη, ενδέχεται να σας ζητηθεί η δωρεάν επιστροφή του παλαιού
σας εξοπλισµού από τον τοπικό µεταπωλητή κατά την αγορά νέου εξοπλισµού.
Απευθυνθείτε στον µεταπωλητή για πληροφορίες.
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Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον

Η ύπαρξη αυτού του συµβόλου στον εξοπλισµό σας αποτελεί επιβεβαίωση ότι πρέπει
να τον απορρίπτετε σύµφωνα µε τις συµφωνηµένες εθνικές διαδικασίες.
Προς συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ο χειρισµός ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ο οποίος έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του και
πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διαδικασίες.
Πριν την απόρριψη, επικοινωνήστε µε τον τοπικό µεταπωλητή ή τον αντιπρόσωπο της
Xerox για πληροφορίες σχετικά µε την επιστροφή εξοπλισµού που έχει φθάσει στο
τέλος της διάρκειας ζωής του.

Δήλωση σχετικά με την μπαταρία

Αυτά τα σύµβολα στα προϊόντα, ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα, σηµαίνουν ότι τα
χρησιµοποιηµένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και µπαταρίες δεν πρέπει να
απορρίπτονται µαζί µε τα γενικά οικιακά απορρίµµατα.
Για τη σωστή διαχείριση, περισυλλογή και ανακύκλωση των παλαιών προϊόντων και
χρησιµοποιηµένων µπαταριών, παρακαλούµε να τα µεταφέρετε σε κατάλληλα σηµεία
περισυλλογής, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας σας και τις Οδηγίες
2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.
Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και των µπαταριών
συντελείτε στην εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων και στην αποτροπή πιθανών
αρνητικών επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον που θα
µπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισµό αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περισυλλογή και την ανακύκλωση
παλαιών προϊόντων και µπαταριών, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές, την υπηρεσία
απόρριψης αποβλήτων της περιοχής σας ή το σηµείο πώλησης από όπου αγοράσατε
τα προϊόντα.
Ενδέχεται να επιβάλλονται ποινές για την ακατάλληλη απόρριψη αυτών των αποβλήτων,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
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Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, παρακαλούµε
να επικοινωνήσετε µε τον αντιπρόσωπο ή τον προµηθευτή σας για περαιτέρω
πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτά τα σύµβολα ισχύουν µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυµείτε να απορρίψετε
αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας για να
µάθετε το σωστό τρόπο απόρριψης.

Αφαίρεση
Οι µπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται µόνο από υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης
που έχει εγκριθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

Τουρκία - Κανονισμός RoHS
"Σύµφωνα µε το Άρθρο 7(d), δια του παρόντος πιστοποιούµε ότι αυτό το προϊόν είναι
σε πλήρη συµµόρφωση µε τον Κανονισµό περί ΗΗΕ, EEE yönetmeliğine uygundur"

Πρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια
που αφορούν σε αυτό το προϊόν και τα αναλώσιµα της Xerox, επικοινωνήστε µε τις
ακόλουθες γραµµές εξυπηρέτησης πελατών:
ΗΠΑ: 1-800-ASK-XEROX
Καναδάς: 1-800-ASK-XEROX
Ευρώπη: +44 1707 353 434
Άλλες χώρες: Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων και ζητήστε
οδηγίες σχετικά µε τις διαδικασίες απόρριψης.
Για ερωτήσεις και απορίες στις Ηνωµένες Πολιτείες, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.xerox.com και εισαγάγετε έναν όρο όπως PSDS, στο πεδίο Search (Αναζήτηση).
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Πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον

Για πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια του προϊόντος σε χώρες εκτός των ΗΠΑ,
επισκεφτείτε την τοποθεσία www.xerox.com και χρησιµοποιήστε το σύνδεσµο αλλαγής
για να επιλέξετε τη χώρα.
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Παράνομο στις ΗΠΑ και
στον Καναδά
Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων
- Ηνωμένες Πολιτείες
Σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση του Κογκρέσου, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των
ακόλουθων εγγράφων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή
φυλάκιση επιβάλλονται σε όσους προβαίνουν στην παράνοµη αναπαραγωγή εγγράφων.
• Μετοχές ή χρεόγραφα της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως:
-

Πιστοποιητικά χρέους

-

Εθνικό νόµισµα

-

Αποδείξεις οµολόγων
Γραµµάτια Οµοσπονδιακής Αποθεµατικής Τράπεζας

-

Χρεόγραφα αργυρού

-

Χρεόγραφα χρυσού

-

Οµόλογα Ηνωµένων Πολιτειών

-

Οµόλογα

-

Γραµµάτια Οµοσπονδιακού Αποθεµατικού Συστήµατος

-

Κλασµατικά νοµίσµατα

-

Πιστοποιητικά καταθέσεων

-

Χαρτονοµίσµατα

-

Οµόλογα και µετοχές ορισµένων κυβερνητικών φορέων, όπως FHA, κτλ.
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-

Οµόλογα (τα αποταµιευτικά οµόλογα των ΗΠΑ µπορούν να φωτογραφηθούν
µόνο για λόγους δηµοσιότητας σε συνδυασµό µε την εκστρατεία πωλήσεων
αυτών των οµολόγων).

-

Χαρτόσηµα εφορίας. Εάν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή ενός νοµικού
εγγράφου το οποίο φέρει ακυρωµένο χαρτόσηµο, η αναπαραγωγή του είναι
εφικτή µε την προϋπόθεση ότι το έγγραφο θα χρησιµοποιηθεί για νόµιµους
σκοπούς.

-

Γραµµατόσηµα, ακυρωµένα ή µη. Για φιλοτελικούς σκοπούς, τα γραµµατόσηµα
µπορούν να φωτογραφηθούν, εφόσον η αναπαραγωγή είναι ασπρόµαυρη και
µικρότερη από 75% ή µεγαλύτερη από 150% των γραµµικών διαστάσεων του
πρωτοτύπου.

-

Ταχυδροµικές επιταγές

-

Λογαριασµοί, επιταγές ή εντολές πληρωµής χρηµάτων, την ανάληψη των οποίων
πραγµατοποίησαν εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των Ηνωµένων Πολιτειών.

-

Χαρτόσηµα και αντιπροσωπευτικές αξίες οποιασδήποτε ονοµαστικής αξίας,
που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν στα πλαίσια κάποιου Νόµου του
Κογκρέσου.

• Αναπροσαρµοσµένα πιστοποιητικά αποζηµίωσης για βετεράνους των Παγκοσµίων
Πολέµων.
• Μετοχές ή χρεόγραφα κάθε ξένης κυβέρνησης, τράπεζας ή εταιρείας.
• Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα, εκτός αν έχει ληφθεί άδεια
από τον κάτοχο των δικαιωµάτων ή αν η αναπαραγωγή εµπίπτει στην έννοια της
"ορθής χρήσης" ή των διατάξεων του νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων οι
οποίες σχετίζονται µε τα δικαιώµατα αναπαραγωγής που αφορούν στις βιβλιοθήκες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις διατάξεις µπορείτε να αποκτήσετε
από το Γραφείο προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου,
Washington, D.C. 20559. Ζητήστε την εγκύκλιο R21.5.
• Πιστοποιητικά υπηκοότητας ή πολιτογράφησης. Επιτρέπεται η φωτογράφηση
πιστοποιητικών πολιτογράφησης της αλλοδαπής.
• Διαβατήρια. Επιτρέπεται η φωτογράφηση διαβατηρίων της αλλοδαπής.
• Έγγραφα µετανάστευσης.
• Κάρτες στράτευσης.
• Έγγραφα Στρατολογίας τα οποία περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω
πληροφορίες για τους εγγεγραµµένους:
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-

Έσοδα ή εισόδηµα

-

Πρακτικά δικαστηρίου

-

Φυσική ή πνευµατική κατάσταση

-

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-

Προηγούµενη στρατιωτική θητεία

-

Εξαίρεση: Τα απολυτήρια στρατού στις Ηνωµένες Πολιτείες µπορούν να
φωτογραφηθούν.
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• Υπηρεσιακά σήµατα, ταυτότητες, άδειες εισόδου ή σήµατα που φέρει το στρατιωτικό
προσωπικό ή µέλη διαφόρων κυβερνητικών φορέων, όπως το FBI, το Υπουργείο
Οικονοµικών, κτλ. (εκτός και αν η φωτογράφηση είναι εντολή του επικεφαλής ενός
τέτοιου τµήµατος ή γραφείου.)
Η αναπαραγωγή των παρακάτω απαγορεύεται σε ορισµένες πολιτείες:
-

Άδεια αυτοκινήτου
Άδειες οδήγησης
Τίτλοι ιδιοκτησίας αυτοκινήτου

Η παραπάνω λίστα δεν εξαντλείται και δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για την πληρότητα
ή την ακρίβεια. Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας.

Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων
- Καναδάς
Σύµφωνα µε κοινοβουλευτική νοµοθετική ρύθµιση, απαγορεύεται η αναπαραγωγή
των ακόλουθων εγγράφων, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Ποινές µε πρόστιµο ή
φυλάκιση µπορεί να επιβληθούν σε όσους κριθούν ένοχοι αναπαραγωγής τέτοιων
θεµάτων.
•
•
•
•
•

•

•

•

Τρέχοντα χαρτονοµίσµατα.
Μετοχές ή χρεόγραφα µιας κυβέρνησης ή τράπεζας.
Έγγραφα λογαριασµών ή εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η δηµόσια σφραγίδα του Καναδά ή µιας επαρχίας ή η σφραγίδα ενός δηµόσιου
φορέα ή αρχής στον Καναδά ή ενός δικαστηρίου.
Προκηρύξεις, εντολές, κανονισµοί ή διορισµοί, ή αναγγελίες αυτών (µε σκοπό να
δηµιουργήσουν ψευδές αντίγραφο, το οποίο δήθεν έχει εκτυπωθεί από το
τυπογραφείο της Βασίλισσας του Καναδά ή από αντίστοιχο τυπογραφείο µιας
επαρχίας).
Σήµατα, σηµάνσεις, σφραγίδες, περιτυλίγµατα ή σχέδια που χρησιµοποιούνται από
την Κυβέρνηση του Καναδά ή µιας επαρχίας, ή για λογαριασµό της, από την
κυβέρνηση άλλης χώρας εκτός του Καναδά ή από ένα τµήµα, ένα συµβούλιο, µια
επιτροπή ή έναν οργανισµό που έχει ιδρύσει η Κυβέρνηση του Καναδά ή µιας
επαρχίας ή η κυβέρνηση άλλης χώρας εκτός του Καναδά.
Ανάγλυφη σφραγίδα ή αυτοκόλλητο χαρτόσηµο που χρησιµοποιείται για λόγους
εσόδων από την Κυβέρνηση του Καναδά ή από µια επαρχία ή από την κυβέρνηση
άλλης πολιτείας εκτός του Καναδά.
Έγγραφα, µητρώα ή αρχεία που διατηρούνται από δηµόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι
έχουν αναλάβει το καθήκον να εκδίδουν πιστοποιηµένα αντίγραφα αυτών, όπου
το αντίγραφο δεν αποτελεί πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτών.
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• Υλικό που προστατεύεται από πνευµατικά δικαιώµατα ή εµπορικά σήµατα
οποιουδήποτε είδους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του υλικού που προστατεύεται
από πνευµατικά δικαιώµατα ή του εµπορικού σήµατος.
Η παραπάνω λίστα παρέχεται για διευκόλυνση και βοήθεια, αλλά δεν είναι πλήρης και
δεν αναλαµβάνεται ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση
αµφιβολίας, συµβουλευτείτε το δικηγόρο σας.

Κανονισμοί αναπαραγωγής αντιγράφων
- Άλλες χώρες
Η αντιγραφή κάποιων εγγράφων ενδέχεται να είναι παράνοµη στη χώρα σας. Ποινές
προστίµου ή φυλάκισης ενδέχεται να επιβληθούν σε όσους προβαίνουν στην
αναπαραγωγή τέτοιων εγγράφων.
•
•
•
•
•

Χαρτονοµίσµατα
Τραπεζογραµµάτια και επιταγές
Τραπεζικά και κυβερνητικά οµόλογα και χρεόγραφα
Διαβατήρια και ταυτότητες
Υλικό πνευµατικών δικαιωµάτων ή εµπορικά σήµατα χωρίς τη συγκατάθεση του
κατόχου
• Γραµµατόσηµα και άλλοι διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι
Αυτή η λίστα δεν εκθέτει όλες τις περιπτώσεις και δεν αναλαµβάνεται καµία ευθύνη
για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση αµφιβολίας, επικοινωνήστε µε
τον νοµικό σας σύµβουλο.
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