
Οδηγός αναλωσίμων

Παραγγελία αναλώσιμων
Για παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων στις Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τη Lexmark στο τηλέφωνο
1-800-539-6275 για πληροφορίες σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές αναλωσίμων της Lexmark στην
περιοχή σας. Σε άλλες χώρες ή περιοχές, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση
www.lexmark.com ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τον εκτυπωτή.

Χρήση αυθεντικών αναλωσίμων και εξαρτημάτων της Lexmark.
O εκτυπωτής Lexmark που διαθέτετε έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί καλύτερα με αυθεντικά αναλώσιμα και
εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τρίτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, την
αξιοπιστία, τη διάρκεια ζωής, καθώς και τα εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης του εκτυπωτή. Η χρήση αναλώσιμων
ή εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να επηρεάσει την κάλυψη που παρέχει η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις
καταστροφές που προκαλούνται από τη χρήση αναλώσιμων ή εξαρτημάτων τρίτων. Όλες οι ενδείξεις διάρκειας ζωής
έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με αναλώσιμα και εξαρτήματα της Lexmark. Η χρήση αναλώσιμων και
εξαρτημάτων τρίτων μπορεί να έχει μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Η χρήση ενός εξαρτήματος της μονάδας
απεικόνισης μετά το τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να καταστρέψει τον εκτυπωτή Lexmark που διαθέτετε ή άλλα
σχετικά εξαρτήματα.

Προσδιορισμός αναλώσιμων ή εξαρτημάτων για αντικατάσταση
Αντιστοιχίστε ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων σε μια εκτυπωμένη σελίδα με τα σημάδια σε μία από τις
κατακόρυφες γραμμές. Η γραμμή που εμφανίζει περισσότερη ομοιότητα με το ελάττωμα στη σελίδα υποδεικνύει ποιο
συγκεκριμένο αναλώσιμο προκαλεί τα ελαττώματα.

Υπάρχουν τέσσερις έγχρωμες σελίδες και μια κενή σελίδα που τυπώνονται με αυτόν τον οδηγό. Η σελίδα που
παρουσιάζει πρόβλημα στην ποιότητα εκτύπωσης καθορίζει το χρώμα του ελαττωματικού αναλώσιμου.
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Μονάδα εμφάνισης Κιτ απεικόνισης

43,9 χιλ.
(1,73 ίντσες)

45,5 χιλ.
(1,79 ίντσες)

94,2 χιλ.
(3,71 ίντσες)

29,8 χιλ.
(1,17 ίντσες)

25,1 χιλ.
(0,99 ίντσες)
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Μονάδα μεταφοράς Μονάδα τήξης

37,7 χιλ.
(1,48 ίντσες)

78,5 χιλ.
(3,09 ίντσες)

55,0 χιλ.
(2,17 ίντσες)

95,0 χιλ.
(3,74 ίντσες)

110,0 χιλ.
(4,33 ίντσες)

34,6 χιλ.
(1,36 ίντσες)
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