Turvallisuus ja rajoitukset

A

(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN /
HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN /
DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N /
MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa maissa.
Ole hyvä ja lue tämä vihko ennen kuin käytät tai huollat tuotetta. Näiden ohjeiden laiminlyöminen
voi kasvattaa tulipalon, sähköiskun tai tukehtumisen riskiä.

Oppaassa käytetyt
symbolit ja käytänteet
Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja
käytänteitä.
Lihavoitu Lihavoitu teksti viittaa tiettyihin
laitteen ohjauspaneelin tai
tietokoneen näytön
painikkeisiin.
Kursivoitu Kursivoidulla tekstillä on
teksti
merkitty tärkeät kohdat, tai sillä
viitataan asiaan liittyvään
toiseen aiheeseen.
Courier
New

Courier New fontilla merkitään
tuotteen nestekidenäytön
viestit.

A

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
aineellisia vahinkoja tai estää laitetta
toimimasta.
Huomautus kertoo, miten toimia
tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin
siitä, miten valittu toiminto toimii
yhdessä muiden toimintojen kanssa.
Vaarallinen jännite-kuvake varoittaa
mahdollisesta sähköiskusta.
Sopimaton asetus varoittaa
sellaisista laitteista ja toiminnoista,
joita ei voi käyttää tämän tuotteen
kanssa.
Kuuma pinta -kuvake varoittaa
koskemasta tuotteen kuumia osia.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
vakavan tai kuolemaan johtavan
tapaturman.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä
varoituksia ja ohjeita.

Vinkki
Tämän oppaan kuvissa näkyy HL-2240D
ja MFC-7860DW.

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

Versio A
FIN
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Laadinta- ja julkaisu

A

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries Ltd. -yhtiön valvonnan alaisuudessa,
ja siinä esiintyvät tuotekuvaukset ja tekniset tiedot ovat ajankohtaisimpia.
Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman varoitusta.
Brother pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin ja materiaaleja
koskeviin tietoihin ilman varoitusta, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien
välilliset vahingot), jotka johtuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon mukaan lukien painovirheet
tai muut julkaisuun liittyvät virheet kuitenkaan niihin rajoittumatta.

Paikan valinta
Sijoita tuote tasaiselle, suorassa olevalle, tukevalle ja tärinättömälle alustalle, kuten pöydälle.
Sijoita tuote puhelinpistokkeen ja tavallisen maadoitetun pistorasian lähelle. Valitse paikka, jossa
lämpötila on 10 C – 32 C ja ilmankosteus 20 – 80 prosenttia (ilman kondensoitumista).

VAROITUS
Tuotetta EI SAA altistaa suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle,
syövyttäville kaasuille, kosteudelle tai pölylle.
Tuotetta EI SAA sijoittaa lämmittimien, ilmastointilaitteiden, pöytätuuletinten, jääkaappien,
veden tai kemikaalien läheisyyteen.

HUOMAUTUS
Älä sijoita tuotetta sellaiseen paikkaan, jonka ympärillä on paljon liikettä.
ÄLÄ sijoita tuotetta paikkaan, jossa sen tuuletusaukot jäävät peittoon. Tuuletusaukon ja seinän
välissä on oltava vähintään 100 mm rako.
Laitetta EI SAA kytkeä kytkin- tai ajastinohjattuun pistorasiaan tai samaan piiriin suurten
sähkölaitteiden kanssa, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä virransaannissa.
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A

Häiriöt virransaannissa voivat pyyhkiä pois tietoja tuotteen muistista.
Vältä häiriönlähteitä, kuten langattomia puhelimia ja kaiuttimia.
Varmista, ettei kukaan kompastu tuotteeseen meneviin johtoihin.
ÄLÄ syö silikaattipussia. Hävitä se. Jos sitä on joutunut nieluun, hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon.

Tuotteen turvallinen käyttö

A

VAROITUS
Varmista ennen tuotteen puhdistamista sisältä, että ensin puhelinjohto on irrotettu (vain MFC)
ja sitten virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

Pistoketta EI SAA käsitellä märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.

3

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa
sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.
Tuotteen ja rumpuyksikön pakkausmateriaaleihin kuuluu muovipusseja. Muovipussit eivät ole
leluja. Pidä muovipussit pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran vuoksi ja hävitä ne
asianmukaisesti.
ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita tuotteen lähettyvillä. ÄLÄ käytä mitään suihketta tuotteen
sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lisätietoja
tuotteen puhdistamisesta on käyttöoppaan kohdassa Normaali kunnossapito.

ÄLÄ siivoa roiskunutta väriainetta pölynimurilla. Värijauhe voi syttyä imuroinnin aiheuttamasta
kipinästä imurin sisällä, jolloin tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siivoa väriaine huolellisesti
kuivalla ja pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten jätemääräysten
mukaisesti.
Varo hengittämästä väriainetta.
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(vain MFC)
Noudata varovaisuutta puhelinjohtoja asentaessasi tai muuttaessasi. Älä koske eristämättömiin
puhelinjohtoihin tai -liittimiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistorasiasta.
Puhelinpistorasiaa ei saa koskaan asentaa märkään paikkaan.
(vain MFC)
Puhelinlaitteita käytettäessä on noudatettava muun muassa seuraavia perusturvaohjeita, jotta
tulipalo- ja sähköiskuvaara sekä henkilövahingot voidaan välttää:
1 ÄLÄ käytä tuotetta veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen tai uima-altaan, pesualtaan,
tiskialtaan tai pesukoneen lähellä tai märässä kellarissa.
2 Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa
tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
3 ÄLÄ tee laitteen avulla ilmoitusta kaasuvuodosta, jos olet vuodon lähellä.
4 Jatkojohdon käyttäminen EI OLE suositeltua.
5 Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen pistorasiaa ei saa koskaan asentaa
märkään paikkaan.
6 Jos jokin johto vaurioituu, kytke tuote irti ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään.
7 ÄLÄ aseta tuotteen päälle esineitä tai tuki ilma-aukkoja.
8 Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun maadoitettuun
vaihtovirtalähteeseen. Laitetta EI SAA kytkeä tasavirtalähteeseen tai muuntajaan. Ellet ole
varma, ota yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon.
PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

HUOMAUTUS
(vain MFC ja DCP)
Kun siirrät laitetta, tartu skannerin alla sivuilla oleviin kädensijoihin. ÄLÄ kanna laitetta pitämällä
kiinni pohjasta.
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(vain MFC ja DCP)
Eräät tuotteen alueet voivat aiheuttaa vammoja, jos kannet (varjostettu) suljetaan voimaa
käyttäen. Ole varovainen, kun asetat käden kuvassa osoitetuille alueille.

(vain MFC ja DCP)
Älä kosketa kuvissa näkyviä alueita, jotta et loukkaa itseäsi.
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HUOMAUTUS
KUUMA PINTA
Heti tuotteen käytön jälkeen jotkin sen sisällä olevat osat ovat hyvin kuumia. Loukkaantumisen
välttämiseksi ÄLÄ kosketa kuvan varjostettuja alueita, kun avaat etu- tai takakannen
(takaluovutusalustan).

Tuotteen sisäpuoli

Tuotteen sisäpuoli

Tuotteen sisäpuoli

(edestä)

(edestä)

(takaa)

TÄRKEÄÄ
Älä irrota tai vaurioita tuotteen sisällä olevia varoitus- tai huomautusmerkintöjä.
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Tärkeitä turvaohjeita

A

1 Lue nämä ohjeet huolellisesti.
2 Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
3 Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
4 Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen tuotteen sisäpuolista puhdistamista. ÄLÄ käytä
nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kuivaa nukkaamatonta kangasta.
5 ÄLÄ aseta laitetta epävakaan tason, telineen tai pöydän päälle. Laitteen putoaminen saattaa
aiheuttaa laitteelle vakavia vaurioita.
6 Raot ja aukot takana ja alapuolella ovat ilmanvaihtoa varten. Jotta laite toimisi luotettavasti ja
jotta se ei kuumenisi liikaa, älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tuotetta sängyn,
sohvan, maton tai muun vastaavan päälle, sillä tällöin aukot tukkeutuvat. Älä aseta tuotetta
lämpöpatterin taikka lämmittimen viereen tai päälle. Älä sijoita tätä laitetta koteloon, ellei siihen
ole järjestetty riittävää ilmanvaihtoa.
7 Tämä laite tulee liittää ainoastaan siinä olevassa tarrassa mainittuun vaihtovirtalähteeseen.
Laitetta EI SAA kytkeä tasavirtalähteeseen tai jännitteenmuuntajaan. Ellet ole varma, ota
yhteys valtuutettuun sähköteknikkoon.
8 Tuote on varustettu kolmijohtoisella maadoitetulla pistotulpalla. Pistoke sopii ainoastaan
maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi
seinäpistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia. Maadoitetun pistorasian
käyttö on perusteltua.
9 Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua sähköjohtoa.
10 ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle. ÄLÄ aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, missä
ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.
11 Käytä tuotetta paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
12 Virtajohdon enimmäispituus jatkojohtoineen on 5 metriä.
ÄLÄ liitä samaan virtapiiriin muita paljon tehoa kuluttavia laitteita, esimerkiksi
ilmastointilaitetta, kopiokonetta tai paperintuhoojaa.
13 ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien
vastaanottamisen. ÄLÄ aseta mitään tulostettavien papereiden tai vastaanotettavien faksien
tielle.
14 Älä koske paperiin tulostuksen aikana.
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15 Irrota tuote pistorasiasta ja ota aina yhteyttä valtuutettuun Brother-korjaajaan seuraavissa
tilanteissa:
 Sähköjohto on vahingoittunut tai kulunut.
 Laitteeseen on läikkynyt nestettä.
 Laite on ollut sateessa, tai siihen on joutunut vettä.
 Laite ei toimi kunnolla, vaikka sitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Suorita
ainoastaan käyttöohjeissa kuvattuja säätöjä. Muiden osien väärin suoritetut säädöt
saattavat vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria
korjauksia, jotta laite toimisi normaalisti.
 Tuote on pudonnut, tai kotelo on vahingoittunut.
 Laitteen toiminnassa on selvä muutos, joka viittaa huollon tarpeeseen.
16 Tuotteen suojaamiseksi ylijännitteeltä suosittelemme ylijännitesuojan käyttöä.
17 Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi on otettava huomioon seuraavat
seikat:
 ÄLÄ käytä tätä tuotetta vettä käyttävien laitteiden lähellä, märässä kellarissa tai uima-altaan
lähellä.
 ÄLÄ käytä tuotetta ukonilman aikana (jolloin on sähköiskun mahdollisuus) tai kaasuvuodon
ilmoittamiseen (vain MFC) vuodon läheisyydessä.
 ÄLÄ käytä tätä tuotetta kaasuvuodon lähettyvillä.
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Säädökset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)
(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN /
DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN)

A

A

Me, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
ilmoitamme tämän tuotteen olevan direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2005/32/EY
vähimmäisvaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on verkkosivustollamme.
Mene osoitteeseen http://solutions.brother.com/.
i valitse alue (esim. Eurooppa)
i valitse maa
i valitse malli
i valitse “Oppaat”
i valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli.)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)
(HL-2270DW / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N /
MFC-7460DN / MFC-7860DW)
Me, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
ilmoitamme tämän tuotteen olevan direktiivien 1999/5/EY ja 2005/32/EY vähimmäisvaatimusten
mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on verkkosivustollamme.
Mene osoitteeseen http://solutions.brother.com/.
i valitse alue (esim. Eurooppa)
i valitse maa
i valitse malli
i valitse “Oppaat”
i valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli.)
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A

IEC60825-1:2007 määritykset (vain 220-240 V mallit)

A

Tämä tuote on luokan 1 lasertuote standardin IEC60825-1:2007 vaatimusten mukaisesti.
Laitteeseen on kiinnitetty alla kuvattu merkki maissa, joissa sitä vaaditaan.
Tuotteen skanneriyksikössä on luokan 3B laserdiodi, joka lähettää
näkymättömiä lasersäteitä. Skanneriyksikköä ei saa avata
missään olosuhteissa.

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Sisäinen lasersäteily

A

Aallonpituus: 770 - 800 nm
Lähtöteho: enintään 25 mW
Laserluokka: luokka 3B

VAROITUS
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen säätimien käyttö, säätöjen ja toimenpiteiden
tekeminen saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

A

VAROITUS
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Irrota laite verkkovirrasta

A

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa
sähköjohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa täydellisesti.

Hyväksyntätiedot (vain MFC)

A

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN
PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.
Brother ilmoittaa, että tämä tuote ei välttämättä toimi oikein muussa maassa kuin siinä, mistä se
on alunperin ostettu, eikä myönnä mitään takuuta, jos tätä tuotetta käytetään jonkin muun maan
julkisessa televerkossa.
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LAN-yhteys (vain verkkomallit)

A

HUOMAUTUS
ÄLÄ liitä laitetta lähiverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

Radiotaajuushäiriöt

A

Tämä tuote täyttää standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22)/luokka B vaatimukset.

Direktiivi 2002/96/EY ja standardi EN50419

Vain Euroopan Unioni
Tämä laitteisto on merkitty kierrätysmerkinnällä. Merkki kertoo, että kun tämä laite on käytetty
loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään
keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on hyödyksi ympäristölle. (Vain
Euroopan Unioni)
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A

Ilmoitus kansainvälisen ENERGY STAR® merkin käytöstä

A

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien
toimistolaitteiden kehittelyä ja yleistymistä.
Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY
STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.

Tavaramerkit

A

Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Windows Vista on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Linux on Linus Torvaldsin rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
UNIX on The Open Groupin rekisteröimä tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.
Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Corel ja CorelDRAW ovat Corel Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröimiä tavaramerkkejä.
AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.
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Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on omistamiensa
ohjelmien ohjelmistolisenssisopimus.
Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät
asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
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Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia
huomautuksia

A

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.
Katso mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia
huomautuksia ja Tietoja tekijänoikeuksista.
(Windows®) “X:\License.txt” (jossa X on asemakirjain).
(Macintosh) Kaksoisosoita CD-ROM-kuvaketta työpöydällä. Kaksoisosoita sitten Lisäohjelmatkuvaketta. Tiedosto license.rtf avautuu.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus

A

©2010 Brother Industries, Ltd.
Tämä tuote sisältää seuraavien valmistajien kehittämiä ohjelmistoja:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2010 Devicescape Software, Inc.
Tämä tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc:in kehittämän “KASAGO TCP/IP” -ohjelman.

Muita tietoja (MFC-7860DW)

A

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.
FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.
Reliance™ is a trademark of Datalight, Inc.
Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.
Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved
FlashFX® on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
FlashFX® Pro™ on Datalight, Inc:n tavaramerkki.
Reliance™ on Datalight, Inc:n tavaramerkki.
Datalight® on Datalight, Inc:n rekisteröity tavaramerkki
Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään
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Kopiointilaitteiden lainvastainen käyttö
(vain MFC ja DCP)
Tiettyjen kohteiden tai asiakirjojen jäljentäminen petostarkoituksessa on rangaistava teko.
Seuraavassa on suuntaa-antava luettelo asiakirjoista, joiden kopiointi saattaa olla lainvastaista.
Kysy neuvoa oikeustieteelliseltä neuvonantajalta ja/tai asianmukaiselta paikallisesta
viranomaiselta, jos et ole varma jostain kohteesta tai asiakirjasta:
 Valuutta
 Velkakirjat tai muut velkatodistukset
 Talletustodistukset
 Asepalvelus- tai kutsuntapaperit
 Passit
 Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
 Maahanmuuttopaperit
 Sosiaaliavustusasiakirjat
 Viranomaisten antamat sekit tai vekselit
 Henkilökortit tai arvomerkit
Lisäksi eräiden kansallisten lakien mukaan ajokortteja ja/tai moottoriajoneuvojen
omistusoikeuskirjoja ei saa kopioida.
Tekijänoikeuksin suojattuja teoksia ei saa kopioida laillisesti lukuun ottamatta niiden osien
reiluuspoikkeusta. Useat kopiot tarkoittavat sopimatonta käyttöä. Taideteoksia tulee pitää
tekijänoikeuksin suojattuja töitä vastaavina.
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A

