
Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Objednání spotřebního materiálu
V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a
spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte webové stránky společnosti Lexmark
na adrese www.lexmark.com nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark
Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití
spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích
zobrazovacích součástí. Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození
způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti
jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud
se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti
může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu
Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá
vadám na stránce, označuje spotřební materiál, který způsobuje vady.

V rámci tohoto průvodce budou vytištěny čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Stránka s danými potížemi s kvalitou
tisku určí barvu vadného spotřebního materiálu.

Fotoválec Zobrazovací sada

43,9 mm

1,73 palce

45,5 mm

1,79 palce

94,2 mm

3,71 palce

29,8 mm

1,17 palce

25,1 mm

0,99 palce
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Přenosový modul Zapékač

37.7 mm

1,48 palce

78.5 mm

3,09 palce

55.0 mm

2,17 palce

95.0 mm

3,74 palce

110.0 mm

4,33 palce

34.6 mm

1,36 palce
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