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Meddelanden och
certifieringar
Varningsmärken
Varning!
Den här symbolen uppmärksammar användaren på ställen på produkten där det finns
risk för personskador.
Varning – hett!
Den här symbolen uppmärksammar användaren på heta ytor som inte bör vidröras.
Försiktighet!
Den här symbolen uppmärksammar användaren på ställen på utrustningen där speciell
uppmärksamhet krävs för att undvika personskador eller skador på utrustningen.
Varning – laser!
Den här symbolen visar att en laser används i utrustningen och uppmanar användaren
att läsa lämplig säkerhetsinformation.
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Radiofrekvensemissioner
FCC i USA
Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass A digital
enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna (Federal Communications Commission).
Gränserna är utformade att tillhandahålla rimligt skydd mot störningar när utrustningen
används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge
radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte
installeras och används i enlighet med bruksanvisningen. Användning av utrustningen
i ett bostadsområde kan troligtvis orsaka störningar och i sådana fall måste användaren
åtgärda störningarna på egen bekostnad.
Ändringar eller modifikationer på utrustningen som inte godkänts av Xerox Corporation
kan göra att användaren inte har rätt att använda utrustningen.
Varning!
Skärmade kablar måste användas med utrustningen för att uppfylla FCC-föreskrifterna.

I Kanada (ICES-003)
Den här apparaten är en klass ”A” digital apparat som uppfyller ICES-003 i Kanada.
Cet appareil numérique de la classe “A” est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Regelinformation om RFID
Den här produkten genererar 13,56 MHz med ett induktivt slingsystem som RFID-system
(system för identifiering med hjälp av radiofrekvens). RFID-enheten uppfyller kraven
som anges i FCC del 15, Industry Canada RSS-210, Europarådets direktiv 99/5/EC och
alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.
Enheten måste uppfylla följande två villkor vid användning: 1) den får inte orsaka
störningar och 2) den måste kunna hantera störningar, även sådana störningar som
leder till oönskad funktion.
Ändringar eller modifikationer på utrustningen som inte godkänts av Xerox Corporation
kan göra att användaren inte har rätt att använda utrustningen.
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Säkerhetsgodkännande för extra låg spänning
Den här Xerox-produkten uppfyller olika nationella säkerhetsföreskrifter från
regeringsorgan. Alla systemportar uppfyller kraven för SELV-kretsar (Safety Extra Low
Voltage) för anslutning till kundägda enheter och nätverk. Tillbehör som kunden äger
eller som kommer från andra tillverkare och som ansluts till maskinen måste uppfylla
eller överstiga kraven som anges ovan. Alla moduler som kräver extern anslutning måste
installeras i enlighet med installationsproceduren.

Produktsäkerhetscertifiering
Olika nationellt erkända testlaboratorier och nationella certifieringsorgan intygar att
den här produkten uppfyller följande säkerhetsstandarder:
• UL60950-1/CSA22.2, nr 60950-1 (USA/Kanada)
• IEC60950-1 (CB Scheme)

Certifieringar i Europa

CE-märkningen på den här produkten symboliserar Xerox deklaration om
överensstämmelse med följande tillämpliga direktiv i den Europeiska Unionen från de
datum som anges:
12 december, 2006: Rådets direktiv 2006/95/EC med ändringar. Tillnärmning av lagarna
i medlemsstaterna som gäller lågspänningsutrustningar.
15 december, 2004: Rådets direktiv 2004/108/EC med ändringar. Tillnärmning av
lagarna i medlemsstaterna som gäller elektromagnetisk kompatibilitet.
9 mars,1999: Radio- och teleterminaldirektiv 1999/5/EC
En fullständig deklaration om överensstämmelse som definierar tillämpliga direktiv och
referensstandarder finns hos auktoriserade lokala återförsäljare.
Varning!
• Ändringar eller modifikationer på utrustningen som inte godkänts av Xerox
Corporation kan göra att användaren inte har rätt att använda utrustningen.
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• För att utrustningen ska fungera i närheten av industriell, vetenskaplig och medicinsk
utrustning (ISM) kanske den externa strålningen från ISM-utrustningen måste
begränsas eller åtgärdas på annat sätt.
• Detta är en produkt klass A för hushåll. Produkten kan orsaka radiostörningar och i
sådana fall måste användaren vidta lämpliga åtgärder.
• Skärmade kablar måste användas med utrustningen för att uppfylla rådets direktiv
2004/108/EC.

Överensstämmelse med EU-standard EN 61000-3-12:2005
angående övertoner
”Utrustning som uppfyller EN 61000-3-12:2005”
Utrustningen uppfyller EN61000-3-12:2005 som definierar gränser för övertoner som
kan produceras av utrustningar installerade i den Europeiska Unionen och det Europeiska
samarbetsområdet.
Överensstämmelsen baseras på tillämpningen av gränser som berättigar till installation
och anslutning till offentlig lågspänningsförsörjning.

Överensstämmelse med EU-standard EN 61000-3-11:2000
angående flimmer
”Utrustning som uppfyller EN 61000-3-11:2000”
Utrustningen är endast lämplig för användning i lokaler som har en strömkapacitet som
motsvarar eller överstiger 100 Ampere per fas.
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Säkerhetsinformation
Den här Xerox-utrustningen och de rekommenderade förbrukningsartiklarna är
konstruerade och testade att uppfylla strikta säkerhetskrav. Det inkluderar godkännande
av säkerhetsorgan samt överensstämmelse med etablerade miljöstandarder. Läs följande
instruktioner noga innan du använder produkten och hänvisa till dem vid behov för
fortsatt säker användning av produkten.
Obs!
Testerna för produktens säkerhet och prestanda har endast utförts med material från
Xerox.
Varning!
Ej godkända ändringar, vilket inkluderar tillägg av nya funktioner och anslutning av
externa enheter, kan påverka produktens certifiering. Kontakta en Xerox-representant
för mer information.
Denna Xerox-produkt är säkerhetscertifierad enligt följande normer:
• IEC 60950-1, andra utgåvan
• UL 60950-1, andra utgåvan

Elektrisk säkerhet
• Använd bara nätkabeln 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.
• Använd inte en jordadapter för att ansluta utrustningen till ett ojordat eluttag.
Varning!
Du kan få allvarliga elstötar om uttaget inte är korrekt jordat.
• Placera inte maskinen där människor kan trampa eller snubbla på nätkabeln.
• Placera inte föremål på nätkabeln.
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• Åsidosätt eller inaktivera inte elektriska eller mekaniska förreglingar.
• Täck inte över ventilationsöppningarna. Öppningarna förhindrar att maskinen
överhettas.
• För inte in föremål i uttag eller öppningar på utrustningen. Det kan leda till brand
eller elstötar om du kommer i kontakt med en spänningsförande punkt eller kortsluter
en del.

Strömavstängning i nödfall
Stäng omedelbart av strömmen till maskinen och dra ut nätkabeln ur eluttaget om
någon av följande situationer uppstår. Ring en auktoriserad Xerox-servicerepresentant
för att åtgärda problemet.
•
•
•
•
•
•

Maskinen avger ovanliga ljud eller dofter.
Nätkabeln är skadad eller sliten.
En kretsbrytare, säkring eller annan säkerhetsanordning har utlösts.
Vätska har trängt in i maskinen.
Maskinen har utsatts för väta.
En del av maskinen är skadad.

Elförsörjning
Produkten ska användas med den elförsörjning som anges på produktens datadekal.
Kontakta en behörig elektriker för råd om du är osäker på om elförsörjningen uppfyller
kraven.
Varning!
Utrustningen måste anslutas till en jordad krets. Utrustningen levereras med en kontakt
med jordstift. Kontakten passar bara i jordade eluttag. Det är en säkerhetsfunktion.
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
Nätkabeln är utrustningens bortkopplingsanordning. Dra ut nätkabeln ur eluttaget när
du vill koppla bort strömmen till maskinen.
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Lasersäkerhet
Nordamerika
Den här produkten uppfyller säkerhetsnormerna och är certifierad som en laserprodukt
klass 1 enligt de implementerade föreskrifterna för laserprodukter från Center for Devices
and Radiological Health (CDRH) i Food and Drug Administration (FDA) i USA. Produkten
uppfyller FDA:s prestandanormer för laserprodukter med undantag för avvikelserna i
lasermeddelande nr 50 daterat 24 juni, 2007. Dessa föreskrifter gäller laserprodukter
som marknadsförs i USA. Dekalen på maskinen visar överensstämmelse med
CDRH-föreskrifterna och måsta sitta på laserprodukter som marknadsförs i USA.
Produkten avger inte farlig laserstrålning.
Varning – laser!
Användning av reglage, justeringar eller åtgärder andra än de som anges i detta
dokument kan leda till exponering för farlig laserstrålning.
Eftersom strålningen som avges inuti produkten är helt inkapslad i huset och de yttre
skydden kan laserstrålen inte tränga ut ur maskinen under användning.
Produkten har varningsdekaler för laser. Dekalerna är avsedda att användas av
Xerox-servicerepresentanter och är placerade på eller i närheten av paneler eller skydd
för vilka specialverktyg krävs för borttagning. Ta inte bort sådana paneler. Det finns inga
delar som kan underhållas av användaren under skydden.

Europa (EU)
Den här produkten uppfyller IEC:s säkerhetsstandard 60825-1 (utgåva 1.2) utfärdad i
augusti 2001.
Utrustningen uppfyller de prestandanormer för laserprodukter som fastställts av
regeringar och nationella samt internationella organ för en laserprodukt klass 1. Den
avger inte farlig strålning eftersom strålen är helt inkapslad vid användning och underhåll.
Varning!
Användning av reglage, justeringar eller åtgärder andra än de som anges i detta
dokument kan leda till exponering för farlig strålning.
Produkten har varningsdekaler för laser. Dekalerna är avsedda att användas av
Xerox-servicerepresentanter och är placerade på eller i närheten av paneler eller skydd
för vilka specialverktyg krävs för borttagning. Ta inte bort sådana paneler. Det finns inga
delar som kan underhållas av användaren under skydden.
Du kan ringa +44 (0) 1707 353434 om du vill ha mer säkerhetsinformation om produkten
eller material som tillhandahålls av Xerox.
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Lasersäkerhet för gränssnittsmodul
Gränssnittsmodulen uppfyller internationella säkerhetsnormer och är certifierad som
en laserprodukt klass 1. Utrustningen uppfyller de normer för laserprodukter som
fastställts av regeringar och nationella samt internationella organ för en laserprodukt
klass 1. Den avger inte farlig strålning eftersom strålarna är helt inkapslade vid
användning och underhåll.

Driftsäkerhet
Xerox-utrustningen och förbrukningsartiklarna är konstruerade och testade att uppfylla
strikta säkerhetskrav. Det inkluderar inspektion och godkännande av säkerhetsorgan
samt överensstämmelse med etablerade miljöstandarder.
Observera följande säkerhetsriktlinjer så att maskinen även i fortsättning används på
ett säkert sätt:
• Använd material och förbrukningsartiklar som är speciellt konstruerade för maskinen.
Om olämpliga material används kan det leda till dåliga prestanda och en eventuellt
farlig situation.
• Följ alla varningar och instruktioner som är märkta på maskinen och som medföljer
den.
• Placera maskinen i ett rum med tillräcklig ventilation och utrymme för underhåll.
• Placera maskinen på en fast och plan yta (inte på en tjock matta) som är tillräckligt
stark att bära upp maskinens vikt.
• Försök inte flytta maskinen. En nivelleringsanordning som sänktes ned när maskinen
installerades kan skada mattan eller golvet.
• Placera inte maskinen i närheten av en värmekälla.
• Placera inte maskinen i direkt solljus.
• Placera inte maskinen i vägen för det kalla luftflödet från en luftkonditionering.
• Placera inte behållare med kaffe eller andra vätskor på maskinen.
• Täck inte över eller täpp till uttag och öppningar på maskinen.
• Försök inte åsidosätta elektriska eller mekaniska förreglingar.
Varning – hett!
Var försiktig när du arbetar vid områden som är märkta med den här varningssymbolen.
Områdena kan bli mycket heta och bör inte vidröras.
Kontakta en Xerox-representant om du vill ha mer säkerhetsinformation om maskinen
eller dess material.
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Underhållsinformation
Underhållsprocedurer som användaren kan utföra beskrivs i användardokumentationen
som medföljer produkten.
Utför inte underhåll på produkten som inte beskrivs i användardokumentationen.
Varning!
Använd inte sprayrengöringsmedel. Sprayrengöringsmedel kan vara explosiva eller
antändbara när de används på elektromekaniska utrustningar.
Använd bara förbrukningsartiklar och rengöringsmaterial så som anges i avsnittet om
drift i den här handboken.
Ta inte bort höljen eller skydd som sitter fast med skruvar. Det finns inga delar bakom
skydden som du kan underhålla.
Obs!
Xerox-maskinen är utrustad med en energisparanordning som spar energi när maskinen
inte används. Maskinen kan lämnas på hela tiden.
Varning – hett!
Metallytorna i fixeringsområdet är heta. Var försiktig när du åtgärdar pappersstopp i
området och undvik att ta på metallytorna.

Information om förbrukningsartiklar
Förvara alla förbrukningsartiklar i enlighet med instruktionerna på förpackningen eller
behållaren.
Förvara förbrukningsartiklar utom räckhåll för barn.
Kasta aldrig toner, färgpulverkassetter eller tonerbehållare i öppen eld.

Kassetter
Varning!
Undvik hud- och ögonkontakt när du hanterar enheter, till exempel färgpulverkassetter
eller fixeringsenheten. Ögonkontakt kan orsaka irritation och inflammation. Försök inte
ta isär kassetter. Det ökar risken för hud- eller ögonkontakt.
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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-märket är varumärken som är registrerade i USA.
ENERGY STAR Imaging Equipment-programmet är ett samarbete mellan regeringarna
i USA, den Europeiska Unionen och Japan samt kontorsutrustningsindustrin för att sprida
energieffektiva kopiatorer, skrivare, faxmaskiner, flerfunktionsenheter, persondatorer
och bildskärmar. Genom att minska energiförbrukningen hos en produkt motverkar vi
smog, surt regn och långvariga klimatförändringar eftersom utsläppen som orsakas när
elektricitet genereras minskar.
Xerox ENERGY STAR-utrustningen är förinställd på fabriken. Maskinen levereras med en
timer för byte till energisparläge från det att den sista kopian/utskriften matats ut. Den
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 inte testats enligt de senaste ENERGY STAR-kraven vid
tidpunkten för tryckning. Se www.xerox.com eller www.energystar.gov angående
uppdateringar.

Ozoninformation
Den här produkten producerar ozon vid normal användning. Ozon är tyngre än luft och
mängden beror på utskriftsvolymen. Installera systemet i ett välventilerat rum.
Om du vill ha mer information om ozon kan du be att få Xerox faktapublikation om
ozon, Facts About Ozone (artikelnummer 610P64653), genom att ringa 1-800-828-6571
i USA och Kanada. Kontakta en lokal Xerox-representant på andra platser.

Återvinning och kassering av produkten
USA och Kanada
Om du sköter kasseringen av Xerox-produkten bör du observera att produkten innehåller
lampor med kvicksilver och att den kan innehålla bly, perklorat och andra material vars
kassering regleras på grund av miljöhänsyn. Närvaron av bly, kvicksilver och perklorat
överensstämmer med de globala föreskrifter som gällde när produkten lanserades på
marknaden.
Xerox har ett världsomspännande program för retur, återanvändning och återvinning.
Kontakta en Xerox-säljare (1-800-ASK-XEROX) för information om den här
Xerox-produkten ingår i programmet. Mer information om Xerox miljöprogram finns på
www.xerox.com/environment. Kontakta de lokala myndigheterna för information om
återvinning och kassering. I USA kan du också gå till webbplatsen för Electronic Industries
Alliance på www.eiae.org.
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Perkloratmaterial
Den här produkten kan innehålla en eller flera enheter med perklorat, till exempel
batterier. Särskilda regler kan gälla vid hantering. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Europeiska Unionen
Utrustningar som används i hushåll/hemmiljöer

Den här symbolen på utrustningen visar att du inte får kasta utrustningen med vanliga
hushållssopor.
I enlighet med europeiska föreskrifter måste elektriska och elektroniska utrustningar
skiljas åt från hushållssopor.
Privata hushåll i medlemsländerna inom EU kan kostnadsfritt lämna in använda elektriska
och elektroniska utrustningar på särskilda insamlingsplatser. Kontakta den myndighet
som sköter sophanteringen för information.
I vissa medlemsländer kan du kostnadsfritt lämna in utrustningen hos en återförsäljare
när du köper en ny utrustning. Be återförsäljaren om mer information.

Utrustningar som används i professionella miljöer/affärsmiljöer
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Den här symbolen på utrustningen visar att utrustningen måste kasseras i enlighet med
tillämpliga nationella procedurer.
I enlighet med europeiska föreskrifter måste elektriska och elektroniska utrustningar
kasseras enligt överenskomna procedurer.
Kontakta en lokal återförsäljare eller Xerox-representant för information om retur innan
produkterna kastas.

Batterimeddelande

Dessa symboler på produkterna och/eller i medföljande dokument innebär att använda
elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga
hushållsavfall.
För rätt behandling och återvinning av gamla produkter och förbrukade batterier ska
de lämnas in på en lämplig insamlingsplats i enlighet med de nationella lagarna och
direktiven 2002/96/EC samt 2006/66/EC.
Du hjälper till att spara värdefulla resurser och förhindrar negativa effekter på människors
hälsa och miljö genom att kasta produkter och batterier på rätt sätt.
Kontakta de lokala myndigheterna, avfallshanteringstjänsten eller återförsäljaren om
du vill ha mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier.
Felaktig kassering av avfall kan leda till böter i enlighet med nationell lagstiftning.
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För företagsanvändare i den Europeiska Unionen
Kontakta återförsäljaren eller leverantören för mer information när du vill kasta elektriska
och elektroniska utrustningar.

Information om kassering i länder utanför den Europeiska Unionen
Dessa symboler gäller bara i den Europeiska Unionen. Kontakta de lokala myndigheterna
eller en återförsäljare för information om rätt kasseringsmetod när du ska kasta artiklarna.

Borttagning
Batterier bör bara bytas av en serviceanläggning som godkänts av tillverkaren.

RoHS-föreskrift för Turkiet
I enlighet med artikel 7(d) intygar vi:
Den överensstämmer med EEE-föreskrifterna.
EEE yönetmeliğine uygundur

Övrig information
Kontakta vår kundtjänst på följande nummer om du vill ha mer information om miljö,
hälsa och säkerhet för den här Xerox-produkten och dess förbrukningsartiklar:
USA: 1-800-828-6571
Kanada: 1-800-828-6571
Europa: +44 1707 353 434
Övriga länder: Kontakta de lokala myndigheterna som sköter sophanteringen och begär
information om kassering.
Gå till www.xerox.com och skriv ett sökord, till exempel PSDS, i sökfältet om du har frågor
i USA.
Gå till www.xerox.com och välj landet där du befinner dig genom att använda länken
om du befinner dig utanför USA och vill ha information om produktsäkerhet.

Xerox® Color C75/J75 Press
Säkerhetshandbok

3-5

Miljöinformation

3-6

Xerox® Color C75/J75 Press
Säkerhetshandbok

4
Förbjudet i USA och Kanada
Förbjudet i USA
Kongressen har enligt lag förbjudit reproduktion av följande saker under vissa
omständigheter. Personer som befinns skyldiga att göra sådana reproduktioner kan
straffas med böter eller fängelse.
• Obligationer eller värdepapper från regeringen i USA, till exempel:
-

Skuldebrev

-

Räntekuponger

-

Mottagningsbevis för deponerat silver

-

Obligationer i USA

-

Sedlar från centralbanken

-

Insättningsbevis

-

Postanvisningar

-

Pengar från nationella banker

-

Pengar från centralbanken

-

Mottagningsbevis för deponerat guld

-

Statsobligationer

-

Sedlar som skiljemynt

-

Papperspengar

-

Skuldsedlar och obligationer från vissa regeringsorgan som FHA och så vidare.

-

Obligationer (amerikanska sparobligationer får endast fotograferas för
publicitetsändamål i samband med marknadsföring av sådana obligationer).
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-

Skattemärken (om ett juridiskt dokument på vilket det finns ett makulerat
skattemärke måste reproduceras får detta ske förutsatt att kopieringen sker för
lagliga ändamål).

-

Frimärken, använda eller oanvända (för filateli får frimärken fotograferas förutsatt
att kopian är i svartvitt och mindre än 75 % eller mer än 150 % av de linjära
måtten på originalet).

-

Räkningar, checkar eller växlar utställda av eller till auktoriserade tjänstemän i
USA.

-

Stämplar eller andra representationer av värde oavsett valör som har eller kan
komma att utfärdas av kongressen.

• Justerade kompensationscertifikat för veteraner från världskrigen.
• Obligationer eller värdepapper från utländska regeringar, banker eller koncerner.
• Upphovsrättsskyddat material, om inte tillstånd inhämtats från
upphovsrättsinnehavaren eller reproduktionen anses som tillåten användning eller
inom rättigheterna för bibliotekskopiering i upphovsrättslagarna. Mer information
om villkoren kan fås från Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C.
20559. Fråga efter cirkulär R21.
• Bevis på medborgarskap eller naturalisering. (Utländska bevis på naturalisering får
fotograferas).
• Pass. (Utländska pass får fotograferas).
• Immigrationspapper.
• Inkallelsekort.
• Handlingar om Selective Service Induction som innehåller följande information om
den registrerade:
-

Inkomst

-

Domstolsakter

-

Beroendeförhållande

-

Tidigare militärtjänstgöring

-

Fysiskt eller mentalt tillstånd

-

Undantag: Intyg om utskrivning från militären i USA får fotograferas

• Märken, ID-kort, passerkort eller insignier som bärs av militär personal eller av
medlemmar av olika federala enheter som FBI, finansdepartementet (om inte
fotografiet begärts av en ansvarig för en sådan avdelning eller byrå).
Listan ovan är inte fullständig och vi ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet.
Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker.
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Förbjudet i Kanada
Parlamentet har enligt lag förbjudit reproduktion av följande saker under vissa
omständigheter. Personer som befinns skyldiga att göra sådana kopior kan straffas med
böter eller fängelse.
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Sedlar eller papperspengar.
Obligationer eller värdepapper från en regering eller bank.
Skattkammarväxlar eller inkomstpapper.
Offentliga sigill för Kanada eller en provins, sigill för offentliga organ eller myndigheter
i Kanada eller för en domstol.
Kungöranden, stadgar, föreskrifter eller förordningar eller meddelanden därom (som
felaktigt utges vara tryckta av Queen’s Printer for Canada eller motsvarande tryckeri
i en provins).
Märken, varumärken, sigill, omslag eller designer som används av regeringen i Kanada
eller en provins eller på deras vägnar, regeringen i en annan stat än Kanada, eller ett
departement, styrelse, kommission eller organ som etablerats av regeringen i Kanada,
i en provins eller regeringen i en annan stat än Kanada.
Präglade eller vidhäftande stämplar som används för inkomständamål av regeringen
i Kanada, en provins eller regeringen i en annan stat än Kanada.
Dokument, register eller arkivhandlingar som sköts av offentliga tjänstemän med
uppgift att iordningsställa eller utfärda certifierade kopior om reproduktionen felaktigt
uppges vara en certifierad kopia.
Upphovsrättsskyddat material eller varumärken som används utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren eller varumärkesägaren.

Listan ovan tillhandahålls för information och hjälp men den är inte fullständig och vi
ansvarar inte för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om
du är osäker.
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