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Ειδοποιήσεις και
πιστοποιήσεις
Σημάνσεις προειδοποίησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες ως προς τις περιοχές του προϊόντος στις
οποίες υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες ως προς 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 ως προς τις περιοχές του εξοπλισμού που
απαιτούν ειδική προσοχή για την αποτροπή τυχόν τραυματισμού ή τυχόν πρόκλησης
ζημιάς στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται λέιζερ στον εξοπλισμό και προειδοποιεί
το χρήστη προκειμένου να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια.
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Ειδοποιήσεις και πιστοποιήσεις

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
Επιτροπή FCC στις ΗΠΑ
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί 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. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες του εγχειριδίου, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιστική περιοχή ενδέχεται
να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, στην οποία περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να
αποκαταστήσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.
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
Πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια με αυτόν τον εξοπλισμό για τη
διατήρηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της FCC.

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.

Κανονιστικές πληροφορίες για ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID)
Αυτό το προϊόν παράγει 13,56 MHz χρησιμοποιώντας ένα Σύστημα Αγωγού Γραμμής ως
συσκευή Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID). Αυτή η συσκευή RFID συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος 15 της FCC, στο πρότυπο RSS-210 του Υπουργείου
Βιομηχανίας του Καναδά, στην Οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε όλους
τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Η λειτουργία αυτής της συσκευής υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: 1) αυτή η
συσκευή δεν θα προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και 2) αυτή η συσκευή πρέπει να
δεχτεί κάθε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται
να προκαλέσει μη επιθυμητή λειτουργία.
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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.

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.

Πιστοποίηση ασφαλείας του προϊόντος
Διάφορα Εθνικά αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών (NRTL) και Εθνικοί φορείς
πιστοποίησης (NCB) πιστοποιούν αυτό το προϊόν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα
ασφαλείας:
• UL60950-1/CSA22.2, Αρ. 60950-1 (ΗΠΑ/Καναδάς)
• IEC60950-1 (Σχήμα CB)

Πιστοποιήσεις στην Ευρώπη

Η σήμανση CE που υπάρχει σε αυτό το προϊόν συμβολίζει τη δήλωση συμμόρφωσης της
Xerox με τις παρακάτω ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ημερομηνίες
που υποδεικνύονται:
12 Δεκεμβρίου 2006: Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στον εξοπλισμό χαμηλής
τάσης.
15 Δεκεμβρίου 2004: Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα.
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9 Μαρτίου1999: Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού
Μπορείτε να λάβετε μια πλήρη δήλωση συμμόρφωσης, στην οποία ορίζονται οι σχετικές
οδηγίες και τα αναφερόμενα πρότυπα, από τον εξουσιοδοτημένο τοπικό σας 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.
• Προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού κοντά σε βιομηχανικό,
επιστημονικό και ιατρικό (ISM) εξοπλισμό, πρέπει να περιοριστεί η εξωτερική
ακτινοβολία του εξοπλισμού ISM ή να ληφθούν ειδικά μέτρα μετριασμού.
• Πρόκειται για προϊόν Κατηγορίας Α σε οικιακό περιβάλλον. Αυτό το προϊόν ενδέχεται
να προκαλέσει παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες, στην οποία περίπτωση ο χρήστης
ενδέχεται να πρέπει να λάβει ικανοποιητικά μέτρα.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια με αυτόν τον εξοπλισμό για τη
διατήρηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ του 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 EN61000-3-12:2005, 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 Amps ανά φάση.
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Πληροφορίες ασφαλείας
Αυτό το προϊόν της Xerox και τα συνιστώμενα αναλώσιμα έχουν σχεδιαστεί και έχουν
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 το 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. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox για
περισσότερες πληροφορίες.
Αυτό το προϊόν της Xerox έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας:
• IEC 60950-1, Δεύτερη έκδοση
• UL 60950-1, Δεύτερη έκδοση

Ηλεκτρική ασφάλεια
• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτόν τον εξοπλισμό.
• Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας σε μια σωστά γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. Εάν δεν γνωρίζετε κατά πόσο είναι γειωμένη
ή όχι μια πρίζα, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
• Μην χρησιμοποιείτε γειωμένο βύσμα προσαρμογέα για τη σύνδεση αυτού του
εξοπλισμού σε μια ηλεκτρική πρίζα που δεν διαθέτει τερματικό γείωσης.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ενδέχεται να πάθετε σοβαρή ηλεκτροπληξία εάν δεν έχει γειωθεί σωστά η πρίζα.
• Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε μέρη που άνθρωποι ενδέχεται να πατήσουν ή να
σκοντάψουν στο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην παρακάμπτετε ή απενεργοποιείτε τις ηλεκτρικές ή μηχανικές διατάξεις ασφαλείας.
• Μην παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού. Αυτές οι οπές αποτρέπουν την υπερθέρμανση
του μηχανήματος.
• Μην σπρώχνετε ποτέ αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις υποδοχές ή στις οπές
αυτού του εξοπλισμού. Τυχόν επαφή με κάποιο σημείο τάσης ή βραχυκύκλωμα σε
κάποιο εξάρτημα ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.

Επείγουσα απενεργοποίηση
Εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις, απενεργοποιήστε αμέσως
το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική 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 συσκευή
ασφαλείας έχουν καεί.
• Κάποιο υγρό έχει χυθεί στο μηχάνημα.
• Το μηχάνημα έχει εκτεθεί σε νερό.
• Κάποιο εξάρτημα του μηχανήματος έχει υποστεί ζημιά.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτό το προϊόν πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον τύπο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
που υποδεικνύεται στην ετικέτα της πινακίδας δεδομένων του προϊόντος. Εάν δεν είστε
βέβαιοι ως προς το κατά πόσο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πληροί τις απαιτήσεις,
συμβουλευτείτε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί σε ένα προστατευτικό κύκλωμα γείωσης. Αυτός
ο εξοπλισμός παρέχεται με ένα βύσμα που διαθέτει προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης.
Αυτό το βύσμα ταιριάζει μόνο σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό
ασφαλείας. Εάν δεν είστε σε θέση να εισαγάγετε το βύσμα στην πρίζα, επικοινωνήστε με
έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνδέετε πάντα τον εξοπλισμό σε σωστά γειωμένη πρίζα. Εάν έχετε αμφιβολίες, ζητήστε
από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα.

Αποσύνδεση συσκευής
Το καλώδιο τροφοδοσίας αποτελεί τη διάταξη αποσύνδεσης αυτού του εξοπλισμού. Για
τη διακοπή κάθε παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το μηχάνημα, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.

Ασφάλεια 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 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.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ή οι ρυθμίσεις, ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν καθορίζονται
στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσουν 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 αποδράσει 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 (Έκδοση 1.2)
που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2001.
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Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα πρότυπα επιδόσεων των προϊόντων λέιζερ, τα οποία
έχουν οριστεί από κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, ως Προϊόν λέιζερ κατηγορίας
1. Δεν εκπέμπει επικίνδυνη ακτινοβολία, καθώς η δέσμη φωτός είναι πλήρως
προστατευμένη κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων λειτουργίας και συντήρησης από τον
πελάτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ή οι ρυθμίσεις, ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν καθορίζονται
στο παρόν ενδέχεται να προκαλέσουν 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

Ασφάλεια λέιζερ της μονάδας διασύνδεσης
Η μονάδα διασύνδεσης συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και έχει
πιστοποιηθεί ως Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα λέιζερ, ο
εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα πρότυπα επιδόσεων των προϊόντων λέιζερ, όπως αυτά
έχουν οριστεί από κυβερνητικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, ως Προϊόν λέιζερ κατηγορίας
1. Δεν εκπέμπει επικίνδυνο φως, καθώς οι δέσμες φωτός είναι πλήρως προστατευμένες
κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων λειτουργίας και συντήρησης από τον πελάτη.

Ασφάλεια κατά τη λειτουργία
Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα της Xerox έχουν σχεδιαστεί και έχουν 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 προσεχτική ανάγνωση και κατανόηση των παρακάτω οδηγιών ασφαλείας διασφαλίζει
τη μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
• Χρησιμοποιείτε τα υλικά και τα αναλώσιμα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το
μηχάνημα. Η χρήση μη κατάλληλων υλικών ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή απόδοση
του μηχανήματος και να προκαλέσει κάποια επικίνδυνη κατάταση.
• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισημαίνονται επάνω στο
μηχάνημα ή παρέχονται με αυτό.
• Τοποθετήστε το μηχάνημα σε δωμάτιο που διαθέτει επαρκή χώρο για εξαερισμό και
επισκευή.
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• Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη και στερεή επιφάνεια (όχι σε παχειά μοκέτα)
που μπορεί να στηρίξει το βάρος του.
• Μην επιχειρείτε τη μετακίνηση του μηχανήματος. Η συσκευή 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 φράζετε ή καλύπτετε τις υποδοχές ή τις οπές του μηχανήματος.
• Μην επιχειρείτε να παρακάμψετε ηλεκτρικές ή μηχανικές συσκευές ενδασφάλισης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Φροντίστε να είστε προσεχτικοί κατά την εργασία σε περιοχές στις οποίες υπάρχει αυτό
το σύμβολο προειδοποίησης. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να είναι πολύ ζεστές και δεν
πρέπει να τις αγγίζετε.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με το μηχάνημα ή τα υλικά,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Xerox.

Πληροφορίες συντήρησης
Όλες οι διαδικασίες συντήρησης του προϊόντος από χειριστές περιγράφονται στα έγγραφα
για τον χρήστη που παρέχονται μαζί με το προϊόν.
Μην εκτελείτε διαδικασίες συντήρησης σε αυτό το προϊόν οι οποίες δεν περιγράφονται
στα έγγραφα για τον πελάτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην 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 ορίζεται στην ενότητα
Χειριστής σε αυτό το εγχειρίδιο.
Μην αφαιρείτε τα καλύμματα ή τις προστατευτικές διατάξεις που στερεώνονται με βίδες.
Δεν υπάρχουν εξαρτήματα πίσω από αυτά τα καλύμματα που μπορούν να συντηρηθούν
ή να επισκευαστούν από εσάς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μηχάνημα της Xerox διαθέτει μια συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας για την
εξοικονόμηση ενέργειας όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να αφήνετε το
μηχάνημα συνεχώς ενεργοποιημένο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μεταλλικές επιφάνειες στην περιοχή του φούρνου είναι πολύ ζεστές. Φροντίστε να είστε
προσεχτικοί κατά την αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού σε αυτήν την περιοχή και
αποφεύγετε την επαφή με τις μεταλλικές επιφάνειες.

Πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα
Αποθηκεύετε όλα τα αναλώσιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν επάνω στη
συσκευασία ή στο πακέτο.
Φυλάσσετε όλα τα αναλώσιμα μακριά από παιδιά.
Μην πετάτε ποτέ γραφίτη, κασέτες εκτύπωσης ή περιέκτες γραφίτη σε γυμνή φλόγα.

Κασέτες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια κατά το χειρισμό κασετών, όπως κασέτες
γραφίτη ή μονάδα φούρνου. Η επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και
φλεγμονή. Μην επιχειρείτε την αποσυναρμολόγηση της κασέτας. Κάτι τέτοιο μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο επαφής με το δέρμα ή τα μάτια.
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Πληροφορίες σχετικά με το
περιβάλλον
ENERGY STAR® (μόνο στις ΗΠΑ)

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι το μηχάνημα
αυτό πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR που αφορούν στην εξοικονόμηση
ενέργειας.
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Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR αποτελούν σήματα κατατεθέντα
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πρόγραμμα Εξοπλισμού Απεικόνισης ENERGY STAR αποτελεί
μια συνδυασμένη προσπάθεια των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ιαπωνίας, καθώς και της βιομηχανίας εξοπλισμού γραφείων για την προώθηση
φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, συσκευών φαξ, πολυμηχανημάτων, προσωπικών
υπολογιστών και οθονών εξοικονόμησης ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
του προϊόντος βοηθά στην καταπολέμηση του νέφους, της όξινης βροχής και των
μακροπρόθεσμων κλιματολογικών αλλαγών μειώνοντας τις εκπομπές που προκύπτουν
από την παραγωγή ηλεκτρισμού.
Ο εξοπλισμός ENERGY STAR της Xerox έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Το μηχάνημα θα
παραδοθεί με έναν χρονοδιακόπτη για μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
από την τελευταία εργασία αντιγραφής/εκτύπωσης, ο οποίος έχει ρυθμιστεί στα 15 λεπτά
για τη λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος και στα 60 λεπτά για τη λειτουργία
αδράνειας. Για πιο λεπτομερή περιγραφή αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα
για τη Συντήρηση σε αυτόν τον οδηγό.
Αυτό το μηχάνημα της Xerox έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις
ENERGY STAR κατά την ημερομηνία αυτού του εντύπου. Ανατρέξτε στις διευθύνσεις
www.xerox.com ή www.energystar.gov για ενημερώσεις.

Πληροφορίες σχετικά με το όζον
Αυτό το προϊόν παράγει όζον κατά την κανονική του λειτουργία. Το όζον είναι βαρύτερο
από τον αέρα και η ποσότητα που παράγεται εξαρτάται από τον όγκο 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
1-800-828-6571 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Για τις άλλες αγορές,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox.

Ανακύκλωση προϊόντος και απόρριψη
εξοπλισμού προς απόσυρση
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 ενδέχεται να ρυθμίζεται νομικά για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος. Η παρουσία μολύβδου, υδραργύρου και υπερχλωρικού
άλατος είναι απολύτως συμβατή με τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν κατά τη στιγμή
διοχέτευσης του προϊόντος στην αγορά.

3-2

Έγχρωμο πιεστήριο C75/J75 της Xerox®
Οδηγός ασφαλείας

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Η Xerox διαθέτει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα επιστροφής και
επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
πωλήσεων της Xerox (1-800-ASK-XEROX) για να βεβαιωθείτε κατά πόσο αυτό το προϊόν
της Xerox εμπίπτει στο πρόγραμμα. Για περισότερες 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 στον ιστότοπο της Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε οικιακό περιβάλλον

Η παρουσία αυτού του συμβόλου στον εξοπλισμό σας αποτελεί επιβεβαίωση ότι δεν
πρέπει να τον απορρίπτετε μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Σύμφωνα 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 των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να επιστρέφουν το χρησιμοποιημένο
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ειδικά σημεία περισσυλογής, δωρεάν.
Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απόρριψης αποβλήτων για πληροφορίες.
Σε ορισμένα κράτη μέλη, ενδέχεται να σας ζητηθεί η επιστροφή του παλαιού σας
εξοπλισμού δωρεάν από τον τοπικό μεταπωλητή κατά την αγορά νέου εξοπλισμού.
Απευθυνθείτε στον μεταπωλητή για σχετικές πληροφορίες.
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Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικό περιβάλλον

Η παρουσία αυτού του συμβόλου στον εξοπλισμό σας αποτελεί επιβεβαίωση ότι πρέπει
να τον απορρίπτετε σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες.
Σύμφωνα 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 αντιπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο της
Xerox για πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή εξοπλισμού που έχει φτάσει στο τέλος
της διάρκειας ζωής του.

Δήλωση σχετικά με την μπαταρία

Αυτά τα σύμβολα που υπάρχουν στο προϊόν, ή/και στα συνοδευτικά έγγραφα, σημαίνουν
ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει
να αναμιγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
Για το σωστό χειρισμό, αξιοποίηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και
χρησιμοποιημένων μπαταριών, μεταφέρετέ τα σε κατάλληλα σημεία περισυλλογής,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.
Η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην εξοικονόμηση
πολύτιμων πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιδράσεων στην υγεία των
ανθρώπων και στο περιβάλλον, που θα μπορούσε να προκύψει από τον ακατάλληλο
χειρισμό αποβλήτων.
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Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περισυλλογή και την ανακύκλωση παλαιών
προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με το δήμο, την υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων
ή το σημείο πώλησης από το οποίο αγοράσατε τα προϊόντα.
Ενδέχεται να επιβάλλονται ποινές για τη μη σωστή απόρριψη αυτών των αποβλήτων,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Για επαγγελματικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε 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 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιθυμείτε να
απορρίψετε αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό
αντιπρόσωπο και ζητήστε να μάθετε τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

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

Τουρκία - Κανονισμός για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
(RoHS)
Σε συμμόρφωση με το Άρθρο 7(d), διά του παρόντος πιστοποιούμε ότι:
Συμμορφώνεται 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 της Xerox και τα αναλώσιμα, επικοινωνήστε με τις
παρακάτω γραμμές άμεσης βοήθειας πελατών:
ΗΠΑ: 1-800-828-6571
Καναδάς: 1-800-828-6571
Ευρώπη: +44 1707 353 434
Άλλες χώρες: Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές απόρριψης αποβλήτων και ζητήστε
κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη.
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Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.xerox.com
και εισαγάγετε έναν όρο, όπως PSDS, στο πεδίο Αναζήτηση.
Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος σε χώρες εκτός των ΗΠΑ,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.xerox.com και χρησιμοποιήστε τη σύνδεση αλλαγής για
να επιλέξετε τη χώρα.
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Παράνομο στις ΗΠΑ και
στον Καναδά
Παράνομο στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Κογκρέσου, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των
παρακάτω εγγράφων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ποινές με πρόστιμο ή φυλάκιση
επιβάλλονται σε όσους προβαίνουν σε μια τέτοια παράνομη αναπαραγωγή εγγράφων.
• Υποχρεώσεις ή αξιόγραφα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως:
-

Πιστοποιητικά χρέους

-

Τοκομερίδια ομολόγων

-

Πιστοποιητικά που εξαργυρώνονται σε ασήμι

-

Ομόλογα Ηνωμένων Πολιτειών

-

Γραμμάτια Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος

-

Πιστοποιητικά καταθέσεων

-

Ταχυδρομικές εντολές πληρωμής

-

Εθνικό νόμισμα

-

Γραμμάτια Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων

-

Πιστοποιητικά χρυσού

-

Γραμμάτια Δημοσίου

-

Κλασματικά νομίσματα

-

Χαρτονομίσματα

-

Ομόλογα και υποχρεώσεις ορισμένων κυβερνητικών φορέων όπως FHA κτλ.
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Παράνομο στις ΗΠΑ και στον Καναδά

-

Ομόλογα (τα αποταμιευτικά ομόλογα των ΗΠΑ επιτρέπεται 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
που 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
επιτρέπεται να φωτογραφηθούν, εφόσον η αναπαραγωγή είναι ασπρόμαυρη και
μικρότερη από 75% ή μεγαλύτερη από 150% των γραμμικών διαστάσεων του
πρωτοτύπου).

-

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

-

Χαρτόσημα και άλλες αντιπροσωπευτικές αξίες οποιασδήποτε ονομαστικής αξίας
που εκδόθηκαν ή ενδέχεται να εκδοθούν βάσει κάποιου Νόμου του Κογκρέσου.

• Αναπροσαρμοσμένα πιστοποιητικά αποζημίωσης για βετεράνους των Παγκοσμίων
Πολέμων.
• Υποχρεώσεις ή αξιόγραφα οποιασδήποτε ξένης κυβέρνησης, τράπεζας ή εταιρείας.
• Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν έχει αποκτηθεί άδεια
από τον κάτοχο του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή η
αναπαραγωγή θεωρείται θεμιτή ή εμπίπτει στις διατάξεις δικαιωμάτων αναπαραγωγής
του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά στις βιβλιοθήκες. Περαιτέρω
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.
• Πιστοποιητικά υπηκοότητας ή πολιτογράφησης. (Πιστοποιητικά πολιτογράφησης της
αλλοδαπής επιτρέπεται να φωτογραφηθούν).
• Διαβατήρια. (Διαβατήρια της αλλοδαπής επιτρέπεται να φωτογραφηθούν).
• Έγγραφα μετανάστευσης.
• Κάρτες στράτευσης.
• Έγγραφα στρατολογίας που φέρουν οποιεσδήποτε από τις παρακάτω πληροφορίες
για τους εγγεγραμμένους:
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-

Έσοδα ή εισόδημα

-

Πρακτικά δικαστηρίου

-

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-

Προηγούμενη στρατιωτική θητεία

-

Φυσική ή πνευματική κατάσταση

-

Εξαίρεση: Τα απολυτήρια στρατού στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται να
φωτογραφηθούν.
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Παράνομο στις ΗΠΑ και στον Καναδά

• Υπηρεσιακά σήματα, ταυτότητες, άδειες εισόδου, ή σήματα που φέρει το στρατιωτικό
προσωπικό ή μέλη διαφόρων ομοσπονδιακών τμημάτων όπως το FBI ή το Υπουργείο
Οικονομικών (εκτός εάν η φωτογράφιση είναι εντολή του επικεφαλής ενός τέτοιου
τμήματος ή γραφείου).
Η παραπάνω λίστα δεν είναι πλήρης και δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την
πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το δικηγόρο
σας.

Παράνομο στον Καναδά
Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του Κοινοβουλίου, απαγορεύεται η αναπαραγωγή των
παρακάτω εγγράφων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ποινές με πρόστιμο ή φυλάκιση
επιβάλλονται σε όσους προβαίνουν σε μια τέτοια παράνομη αναπαραγωγή εγγράφων.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Τρέχοντα χαρτονομίσματα.
Υποχρεώσεις ή αξιόγραφα κάποιας κυβέρνησης ή τράπεζας.
Γραμμάτια Δημοσίου ή έγγραφα εσόδων.
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 τη
δημιουργία ψευδούς αντιγράφου, το οποίο δήθεν έχει εκτυπωθεί από το τυπογραφείο
της Βασίλισσας στον Καναδά ή από αντίστοιχο τυπογραφείο μιας επαρχίας).
Σήματα, μάρκες, σφραγίδες, περιβλήματα ή σχέδια που χρησιμοποιούνται από ή εκ
μέρους της Κυβέρνησης του Καναδά ή μιας επαρχίας, ή της κυβέρνησης άλλης πολιτείας
πέρα από τον Καναδά ή φορέα, συμβουλίου, Επιτροπής ή υπηρεσίας που ανήκει στην
Κυβέρνηση του Καναδά ή σε μια επαρχία ή στην κυβέρνηση άλλης πολιτείας πέρα από
τον Καναδά.
Ανάγλυφη σφραγίδα ή αυτοκόλλητο χαρτόσημο που χρησιμοποιείται για λόγους εσόδων
από την Κυβέρνηση του Καναδά ή από μια επαρχία, ή από την κυβέρνηση κάποιας
άλλης πολιτείας πέρα από τον Καναδά.
Έγγραφα, μητρώα ή αρχεία που διατηρούνται από δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι
έχουν αναλάβει το καθήκον να εκδίδουν πιστοποιημένα αντίγραφα αυτών, των οποίων
η αναπαραγωγή δεν αποτελεί πιστοποιημένο αντίγραφο.
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 καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβειά της. Σε περίπτωση
αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το δικηγόρο σας.
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