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1. Az F3SJ-E/B rendszer nem rendelkezik a japán Ipari egészség- és munkavédelmi 
törvény 44-2. cikkelye szerinti típusengedéllyel. Ezért az F3SJ-E/B rendszer 
nem használható az említett törvény 42. cikkelyében leírt „sajtológépekkel 
vagy présgépekkel használt biztonsági berendezésként”.

2. Az F3SJ-E/B elektronikusan érzékelő védőberendezés (electro-sensitive 
protective equipment, ESPE), amely megfelel az Európai Unió (EU) gépekre 
vonatkozó irányelve V. melléklete 2. pontjának.

3. Az F3SJ-E/B megfelel a következő szabványoknak:
(1) Európai szabványok:

EN 61496-1 (Type 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (Type 4 AOPD), 
EN 61508-1 és -3 (SIL3), EN 61000-6-4, 
EN ISO 13849-1:2008 (Category 4, PL e)

(2) Nemzetközi szabványok:
IEC 61496-1 (Type 4 ESPE), IEC 61496-2 (Type 4 AOPD), 
IEC 61508-1 és -3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (Category 4, PLe)

(3) JIS-szabványok:
JIS B 9704-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9704-2 (Type 4 AOPD)

(4) Észak-amerikai szabványok:
UL 61496-1 (Type 4 ESPE), UL 61496-2 (Type 4 AOPD), UL 508, 
UL 1998, CAN/CSA C22.2 No.14, CAN/CSA C22.2 No.08

4. Az F3SJ-E/B megkapta egy EU által akkreditált szervtől, a TÜV SÜD 
Product Service GmbH szervezettől az EU gépekre vonatkozó irányelve 
szerint végzett EK-típusvizsgálat szerinti Type 4 ESPE és Type 4 AOPD 
engedélyeket.

5. Az F3SJ-E/B megkapta a Third Party Assessment Body UL szervezettől az 
egyesült államokbeli és kanadai biztonsági szabványoknak való megfelelést 
igazoló Type 4 ESPE és Type 4 AOPD tanúsítványokat.

6. Az F3SJ-E/B rendszert az alábbi szabványok szerint tervezték. Annak érdekében, 
hogy a végső rendszer megfeleljen ezeknek a szabványoknak és előírásoknak, 
arra kérjük, hogy ezt minden más vonatkozó szabványnak, törvénynek és 
előírásnak megfelelően tervezze meg és használja. Ha ezzel kapcsolatban 
kérdései vannak, vegye fel a kapcsolatot egy erre szakosodott szervezettel, 
így például azzal gépekkel kapcsolatos biztonsági előírásokat kiadó szervvel, 
amely a berendezés használati helyén működik.
• Európai szabványok: EN415-4, EN692, EN693
• Amerikai egészség- és munkavédelmi szabványok: OSHA 29 CFR 1910.212
• Amerikai egészség- és munkavédelmi szabványok: OSHA 29 CFR 1910.217
• Amerikai országos szabványok: ANSI B11.1 - B11.19
• Amerikai országos szabványok: ANSI/RIA 15.06
• Canadian Standards Association (Kanadai Szabványügyi Hivatal): 

CSA Z142, Z432, Z434
• SEMI szabványok: SEMI S2
• A japán Egészségvédelmi, Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium 
„A gépekkel kapcsolatos átfogó biztonsági szabványok” kiadványa 
(A Szabványügyi Iroda 0731001 sz. közzététele, 2007. július 31.)
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TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

Az OMRON kijelenti, hogy az F3SJ típusú rendszer megfelel a következő 
EK-irányelveknek:
  a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv;
  az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 2004/108/EK irányelv.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

A termékek használatba vétele előtt olvassa el és értelmezze ezt a dokumentumot. 
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele merülne fel, lépjen kapcsolatba az OMRON 
képviselőjével.
JÓTÁLLÁS
Az OMRON kizárólag arra vállal jótállást, hogy termékei az OMRON általi eladásától 
számított három éven át (vagy a szerződésben meghatározott időtartamon belül) 
mentesek az anyagból és a megmunkálásból eredő hibáktól.
AZ OMRON SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY 
SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL TERMÉKEIVEL KAPCSOLATBAN 
A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA, ILLETVE 
AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN. A VÁSÁRLÓ 
VAGY A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY KIZÁRÓLAG 
A VÁSÁRLÓ VAGY A FELHASZNÁLÓ ÁLLAPÍTOTTA MEG A TERMÉK 
ALKALMASSÁGÁT A TERVEZETT HASZNÁLAT ÁLTAL TÁMASZTOTT 
KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRE. AZ OMRON KIZÁR MINDEN EGYÉB 
KIFEJEZETT ÉS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
AZ OMRON SEMMILYEN MÓDON NEM FELELŐS A TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT 
KIALAKULÓ KÁROKÉRT, JÖVEDELEMKIESÉSÉRT VAGY ÜZLETI 
VESZTESÉRT MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN JELLEGŰ KÖVETELÉS 
SZERZŐDÉSEN, JÓTÁLLÁSON, HANYAGSÁGON VAGY KÖZVETLEN 
FELELŐSSÉGEN ALAPUL.
Az OMRON bármely eseményre vonatkozó felelőssége semmilyen esetben sem 
lépheti túl a felelősségi követelés alapját képező termék árát.
AZ OMRON SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET 
A TERMÉKEK JÓTÁLLÁSÁVAL, JAVÍTÁSÁVAL VAGY A RÁJUK VONATKOZÓ 
EGYÉB KÖVETELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN, HACSAK AZ OMRON 
ELEMZÉSE MEG NEM ERŐSÍTI, HOGY A TERMÉKEK KEZELÉSE, 
TÁROLÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA MEGFELELŐEN 
TÖRTÉNT, ILLETVE HOGY A TERMÉKEK NEM SZENNYEZŐDTEK, 
NEM TÖRTÉNT RONGÁLÁS, HELYTELEN HASZNÁLAT, ILLETVE 
ILLETÉKTELEN MÓDOSÍTÁS VAGY JAVÍTÁS.
A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁG
Az OMRON nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a vásárló által használt 
termékek kombinációja, illetve a termék használata megfelel az alkalmazandó 
szabványoknak, előírásoknak vagy szabályozásnak.
Az ügyfél kérésére az OMRON harmadik féltől származó tanúsító dokumentumokat 
bocsát rendelkezésre, amelyek bemutatják a termékek használati besorolásait és 
korlátozásait. Ezek az információk önmagukban nem elégséges annak megállapításához, 
hogy a termékek a végső termékkel, géppel, rendszerrel, illetve egyéb alkalmazással 
vagy felhasználással kombinálva megfelelnek-e az elvárásoknak.
Az alábbiakban néhány olyan alkalmazási területtel kapcsolatos példa olvasható, 
amelyek megkülönböztetett figyelmet érdemelnek. Ez nem a termékek valamennyi 
lehetséges felhasználási területét bemutató kimerítő lista, és nem sugallja azt, 
hogy a termékek megfelelnek a felsorolt felhasználási területeknek:
• kültéri használat, illetve olyan területek, ahol a termék kémiai szennyeződésnek, 

elektromos interferenciának, illetve az ebben a dokumentumban fel nem sorolt 
körülményeknek vagy felhasználási módoknak van kitéve;

• nukleárisenergia-szabályozó rendszerek, égetőrendszerek, vasúti rendszerek, 
légiforgalmi rendszerek, gyógyászati berendezések, szórakoztató készülékek, 
járművek, illetve olyan területek, amelyekre különálló ipari vagy kormányzati 
szabályozások vonatkoznak;

• olyan rendszerek, gépek és berendezések, amelyek emberéletet és tulajdont 
veszélyeztethetnek.

Kérjük, ismerje meg és tartsa be a termékek használatára vonatkozó valamennyi 
korlátozást.
A TERMÉK CSAK ABBAN AZ ESETBEN HASZNÁLHATÓ OLYAN ALKALMAZÁSSAL, 
AMELYNEK ÜZEMELTETÉSE SORÁN EMBERÉLETRE VAGY ANYAGI 
JAVAKRA SÚLYOS VESZÉLYT HORDOZÓ KOCKÁZAT MERÜLHET FEL, 
HA A RENDSZER EGÉSZÉT A KOCKÁZATOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
TERVEZTÉK MEG, ÉS HA AZ OMRON TERMÉKEK A FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETRE VONATKOZÓ MEGFELELŐ MINŐSÍTÉS ÉS TELEPÍTÉS 
MELLETT TÖLTIK BE SZEREPÜKET A BERENDEZÉS VAGY RENDSZER 
EGÉSZÉBEN.
TELJESÍTMÉNYADATOK
Az ebben a dokumentumban olvasható teljesítményadatok útmutatásul szolgálnak 
a megfelelőséget megállapítani kívánó felhasználó számára, és nem vonatkozik 
rájuk jótállás. Az adatok az OMRON tesztkörnyezetére vonatkozhatnak, és 
a felhasználóknak ezeket összhangba kell hozniuk a tényleges alkalmazás 
követelményeivel. A valós teljesítményre az OMRON a Jótállás és a Felelősség 
korlátozása című részeken leírtak szerint vállal jótállást.
A MŰSZAKI ADATOK VÁLTOZÁSA
A termékek műszaki adatai és a tartozékok a fejlesztések és egyéb okok miatt 
bármikor megváltozhatnak.
A vállalati gyakorlat szerint a közzétett határértékek vagy funkciók megváltoztatása, 
illetve a jelentősebb konstrukciós változtatások esetén módosítjuk a típusszámot. 
A termék bizonyos műszaki adatai azonban külön értesítés nélkül is megváltozhatnak. 
Bizonyos esetekben, például amikor bizonyos fontos paramétereket javítunk vagy 
vezetünk be az ön alkalmazásának való megfelelés érdekében az ön kérésére, külön 
típusszámot adhatunk. A megvásárolt termékek tényleges műszaki adataival 
kapcsolatban forduljon az OMRON képviselőjéhez.

OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE EZT A DOKUMENTUMOT

A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések

A figyelmeztető jelek értelmezése

A termék tárolása, telepítése, programozása, működtetése, 
karbantartása vagy kiselejtezése előtt olvassa el ezt az 
útmutatót, és sajátítsa el a tudnivalókat. Ha bármilyen 
kérdése vagy észrevétele merülne fel, lépjen kapcsolatba 
az OMRON képviselőjével.

A használattal kapcsolatos részletes információkért 
olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

A biztonságos használatot segítő riasztási szimbólumokról és jelentésükről
Az F3SJ-E/B rendszer biztonságos használatának érdekében be kell tartani az 
ebben az útmutatóban szereplő, figyelmeztető jelekkel és magyarázatokkal jelölt 
óvintézkedéseket. Amennyiben nem veszi figyelembe az összes óvintézkedést és 
figyelmeztetést, akkor a berendezések használata vagy működtetése veszélyes lehet.
Az óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket a következő jelzések és figyelmeztető 
jelek jelzik.

Az F3SJ-E/B rendszert csak megfelelően képzett szakember szerelheti fel, állíthatja 
be és építheti be vezérlési rendszerbe. Képzetlen személyek általában nem képesek 
megfelelően végrehajtani ezeket a műveleteket, amelynek következményeként 
előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az áthaladó személyeket, és súlyos 
személyi sérülés történhet.

Ne használja ezt az érzékelőt olyan gépek esetében, amelyek elektronikusan nem 
állíthatók le. Ne használja például olyan présgépek esetén, amelyek teljes fordulatú 
tengelykapcsolóval üzemelnek. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a gép nem áll 
le, amíg a személy a veszélyes területre ér, így személyi sérülés történhet.

A telepítés után mindenképpen ellenőrizze az F3SJ-E/B rendszer működését 
annak megállapításához, hogy az megfelelő módon üzemel-e. Az ellenőrzés 
befejezésig mindenképp állítsa le a gépet. Ha a funkciók beállításai nem megfelelők, 
akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az áthaladó személyeket, és 
súlyos személyi sérülés történhet.

A rendszert úgy alakítsa ki, hogy a gép veszélyes részének eléréséhez 
mindenképpen át kelljen haladni az érzékelő észlelési területén. Az érzékelőket 
úgy helyezze el, hogy a gép veszélyes területein dolgozó személy részben mindig 
az észlelési területen tartózkodjon, kiküszöbölve az érzékelők által lefedetlen 
részeket. Ha előfordulhat az, hogy egy személy a gép veszélyes területére lépve 
az F3SJ-E/B rendszer észlelési területe mögé kerül, akkor olyan zárolási 
funkcióval telepítse a rendszert, amely megakadályozza a gép újraindítását. 
Ennek elmulasztása esetén komoly személyi sérülések történhetnek.

Az F3SJ-E/B rendszert a gép veszélyes részétől megfelelő távolságra telepítse. 
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a gép nem áll le, amíg a személy a veszélyes 
területre ér, így személyi sérülés történhet.

A zárolás kioldókapcsolóját olyan helyre telepítse, ahonnan jó rálátás nyílik 
a teljes veszélyes területre, és amelyet nem lehet elérni a veszélyes területen belülről.

Az F3SJ-E/B rendszer nem képes védelmet nyújtani a veszélyes területről 
távozó repülő tárgyak ellen. Telepítsen védőfalakat vagy védőkerítéseket.

Az F3SJ-E/B rendszert úgy helyezze el, hogy annak működését semmilyen 
fényvisszaverő felület ne zavarja. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, 
hogy az észlelési funkció nem működik megfelelően, és ez súlyos személyi 
sérüléshez vezethet. 
Ha több F3SJ-E/B rendszert használ egyidejűleg, akkor a kölcsönös interferencia 
lehetőségének kizárásával telepítse ezeket, például soros kapcsolások létrehozásával 
vagy fizikai akadályok felállításával az egymáshoz közeli rendszerek között.
Győződjön meg arról, hogy az F3SJ-E/B rendszer biztonságosan rögzül a helyén, 
illetve hogy annak kábelei és csatlakozói megfelelően csatlakoznak egymáshoz.
A tükörrel rendelkező fényfüggönyöket ne használja prizmás kiépítésben 
az alább látható módon. Ez gátolhatja az észlelést. Tükrök használatával 
az észlelési terület 90°-os szögben „hajlítható”.

A némítási érzékelőket úgy szerelje fel, hogy azok meg tudják különböztetni 
az észlelési területen áthaladó tárgyakat az emberektől. Ha a némítási funkció 
ember észlelésekor is aktiválódik, ez súlyos személyi sérüléseket okozhat.
A némítási bemenetekhez két független bemeneti eszközt csatlakoztasson.

A terhelést a kimeneti csatlakozó és a 0 V-os vonal (PNP-kimenet) közé 
kösse be. Ha a terhelést a kimenet és a +24 V-os vonal közé köti, ez veszélyes 
következményekkel jár, mivel a működési elv megfordul (a fényfüggöny 
megszakításakor Be (ON) állapot lép fel).

Ne zárja rövidre a kimeneteket a +24 V-os tápfeszültséggel. Ilyenkor ugyanis 
a kimenet mindig Be (ON) állapotban marad. A tápegység 0 V-os vonalát 
is földelni kell, hogy a kimenet ne kapcsolódjon be a földeléssel történő 
rövidzárlat esetén.
A rendszert megfelelő számú biztonsági kimenettel konfigurálja az alkalmazandó 
biztonsági kategória követelményei szerint.

Ügyeljen arra, hogy a bekötést a tápfeszültség kikapcsolt (OFF) állapotában 
végezze el.

Az F3SJ-E/B rendszer egyik vonalát se csatlakoztassa 24 VDC + 20%-nál 
nagyobb feszültségű egyenáramú tápellátáshoz. Ne csatlakoztassa váltakozó 
áramú tápellátáshoz. Ilyen esetben áramütés következhet be, vagy meghibásodhat 
a készülék.

Ne használja a kiegészítő kimenetet biztonsági alkalmazásokkal.

Az összes bemeneti és kimeneti vonalat kettős vagy megerősített szigeteléssel kell 
elkülöníteni a veszélyes feszültségtől. Ellenkező esetben áramütés történhet.

Ne próbálkozzon a termék szétszerelésével, javításával vagy módosításával. 
Ez a biztonsági funkciók megfelelő működésének megszűnéséhez vezethet.

Ne használja az F3SJ-E/B rendszert gyúlékony vagy robbanásveszélyes 
gázoknak kitett környezetben. Ez robbanáshoz vezethet.
Az F3S-TGR-CL rendszeren naponta és hathavonta kell vizsgálatokat 
végrehajtani. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a rendszer nem 
megfelelően működik, és ez súlyos személyi sérüléshez vezethet.
Ne használjon mobiltelefonokat, adóvevőket vagy egyéb rádiókészülékeket az 
F3SJ-E/B rendszer közelében.

A kábel csak a meghatározott mértékben hosszabbítható. Ha a kábel hossza 
nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a biztonsági funkció működése 
nem lesz megfelelő, és ez veszélyt okozhat.

Ha az F3SJ-E/B rendszert PSDI módban (a ciklusos működés újraindítása 
a védőberendezés által) szeretné használni, akkor az F3SJ-E/B rendszer és 
a gép között egy megfelelő áramkört kell létrehozni. A PSDI-vel kapcsolatban 
az OSHA1910.217 és IEC61496-1 szabványból, valamint egyéb vonatkozó 
szabványokból és szabályokból tájékozódhat.

Annak érdekében, hogy az F3SJ-E/B rendszer megfeleljen az IEC 61496-1 
és az UL 508 szabvány előírásainak, az egyenáramú tápegységnek az összes 
alábbi előírásnak meg kell felelnie:
• A névleges tápellátási feszültségi tartományban kell üzemelnie (24 VDC ± 20%).
• Ha több készülékhez kapcsolódik, akkor képesnek kell lennie azok 

összesített névleges áramigényét kielégíteni.
• Meg kell felelnie az (ipari környezetre jellemző) EMC-irányelveknek.
• A másodlagos áramköröket kettős vagy megerősített szigeteléssel kell 

elkülöníteni az elsődleges áramköröktől.
• A túláramvédelmi szolgáltatásnak képesnek kell lennie automatikus visszaállításra.
• A kimeneti tárolási időnek legalább 20 ms-nak kell lennie.
• Meg kell felelnie a UL 508 szabvány 2-es kategóriájú áramkörökre vagy 

korlátozott feszültségű/áramú áramkörökre vonatkozó kimeneti előírásainak.
• Meg kell felelnie az elektronikus zavarvédelemre és az elektromos berendezések 

biztonságára vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, amelyek az 
F3SJ-E/B rendszer használatának országában vagy térségében érvényesek 
(az Európai Unióban a tápegységnek meg kell felelnie az EMC-irányelvnek 
és a kisfeszültségű áramkörökre vonatkozó irányelvnek.)

A felhasználói kézikönyv „5. fejezet - Ellenőrzési lista” című részben leírtak 
szerint ellenőrizze az összes F3SJ-E/B rendszert. 

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék biztonságos használata érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéséket:
• Ne telepítse az F3SJ-E/B rendszert az alábbi típusú környezetekbe:

- interferenciát okozó erős fénynek, például közvetlen napfénynek kitett 
területekre;

- nagy páratartalmú helyekre, ahol páralecsapódás is előfordulhat;
- olyan területekre, ahol olajköd vagy maró hatású gázok vannak jelen;
- a műszaki adatoknál megadott határértékeknél nagyobb mértékű rázkódásnak 

vagy ütődésnek kitett helyekre;
- olyan helyekre, ahol a termék vízzel érintkezhet;
- 3-as környezetszennyezési szintű helyekre;
- olyan helyekre, ahol a termék ragasztóanyagok oldására képes olajjal 
érintkezhet.

• A terheléseknek mindkét alábbi feltételnek meg kell felelniük:
- nem lehet rövidzárlat;
- a terméket nem szabad a névlegesnél magasabb áramerősségű terheléssel 
használni.

• Ne ejtse le a terméket.
• Az adót és a vevőt úgy szerelje fel, hogy függőleges irányuk megegyező legyen.
• A terméket a használat országában érvényes vonatkozó szabályozások és 

törvényi előírásoknak megfelelően selejtezze le.
• A kábelek csatlakozóit biztonságosan rögzítse.
• Ha a kábelcsatlakozókat más típusú csatlakozókra cseréli, akkor győződjön 

meg arról, hogy az új csatlakozók IP54 vagy magasabb szintű védelmet 
biztosítanak.

• Biztosítsa, hogy az F3SJ-E/B rendszer kimenő és bemenő kábelei megfelelően 
el legyenek választva a magas potenciállal rendelkező tápvezetékektől, vagy 
külön védőcsőben haladjanak.

• Ha a mellékelt kábelt meg szeretné hosszabbítani, használjon ugyanolyan 
vagy jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező kábelt.

• A kábel csak a meghatározott mértékben (max. 30 m) hosszabbítható.
• Olyan környezetekben, ahol idegen anyag érintkezik, pl. fröccsen rá az 

F3SJ-E/B rendszerre, a védelme érdekében tegyen rá védőburkolatot.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre hívja 
fel a figyelmet, aminek bekövetkezése kisebb 
vagy közepes személyi sérüléssel, esetleg 
súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is 
járhat. Emellett az anyagi kár is jelentős lehet.
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Az eredeti dokumentum fordítása

Az EU hivatalos nyelvein írt útmutatókat és az aláírt EK megfelelőségi 
nyilatkozat angol példányát weboldalunkon, a www.industrial.omron.eu/safety 
címen érheti el.

Tiltott műveletet jelez.

Prizma

Észlelési terület 
fényvisszaveréssel

90°-os szögben hajlított 
észlelési terület

Prizma

MÉRET ÉS SÚLY
A méret és a súly névleges adat, és még abban az esetben sem használható 
gyártási célokra, ha a tűréshatárok fel vannak tüntetve.
HIBÁK ÉS KIHAGYÁSOK
Az ebben a dokumentumban közölt adatokat gondosan ellenőriztük, és ezek 
vélhetőleg pontosak, azonban nem vállalunk felelősséget az esetleges szerkesztési, 
fordítási és sajtóhibákért, illetve a kihagyásokért.
PROGRAMOZHATÓ TERMÉKEK
Az OMRON semmilyen módon nem felelős a programozható termékek felhasználó 
által végrehajtott programozásáért, illetve annak bármely következményéért.
SZERZŐI JOGOK ÉS MÁSOLÁSI ENGEDÉLYEK
Ezt a dokumentumot engedély nélkül nem másolhatja kereskedelmi vagy 
reklámozási célokra.
A dokumentumot a szerzői jog védi; a dokumentum kizárólag a termékkel 
kapcsolatosan használható. Kérjük, értesítsen bennünket, mielőtt bármilyen 
formában és bármilyen célból lemásolná vagy reprodukálná ezt a dokumentumot. 
Ha ezt a dokumentumot egy másikba másolja vagy átviszi, akkor ezt teljes 
egészben tegye.
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