
Tarvikeopas
Seuraava taulukko sisältää tarvikkeiden tuotenumerot tilaamista varten.

Tuotenumerot

Tuotteen nimi Tuotenumero Tulostimiin

Syaani palautusriittokasetti C736H1CG C736

Magenta palautusriittokasetti C736H1MG C736

Keltainen palautusriittokasetti C736H1YG C736

Musta palautusriittokasetti C736H1KG C736

Syaani palautusvärikasetti C734A1CG C734, C736

Magenta palautusvärikasetti C734A1MG C734, C736

Keltainen palautusvärikasetti C734A1YG C734, C736

Musta palautusvärikasetti C734A1KG C734, C736

Syaani riittovärikasetti C736H2CG C736

Magenta riittovärikasetti C736H2MG C736

Keltainen riittovärikasetti C736H2YG C736

Musta riittovärikasetti C736H2KG C736

Syaani väriainekasetti C734A2CG C734, C736

Magenta väriainekasetti C734A2MG C734, C736

Keltainen väriainekasetti C734A2YG C734, C736

Musta väriainekasetti C734A2KG C734, C736

Kuvansiirtopakkaus C734X20G C734, C736

Kuvansiirtoyksikkö, monipakkaus C734X24G C734, C736

Kiinnitysyksikkö (100 V) 40X5095 C734, C736

Kiinnitysyksikkö (115 V) 40X5093 C734, C736

Kiinnitysyksikkö (230 V) 40X5094 C734, C736

Siirtomoduuli 40X5096 C734, C736

Hukkavärisäiliö C734X77G C734, C736

Värikasettien tilaaminen
Kun näyttöön tulee teksti 88 Syaani väriaine vähissä, 88 Magenta väriaine vähissä, 88 Keltainen
väriaine vähissä tai 88 Musta väriaine vähissä, tilaa uusi tulostuskasetti.

Ilmoitettu kasetti täytyy vaihtaa, kun näyttöön tulee teksti 88 Vaihda syaani kasetti, 88 Vaihda magenta
kasetti, 88 Vaihda keltainen kasetti tai 88 Vaihda musta kasetti.
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Väriaineen arvioitu riittoisuus perustuu ISO / IEC 19798 -standardiin (noin viiden prosentin peitto väriä kohti). Pitkään kestävä
erityisen alhainen peitto (alle 1,25 % väriä kohti) saattaa vaikuttaa negatiivisesti sen värin todelliseen riittoon ja aiheuttaa
kasetin osien vahingoittumisen ennen väriaineen loppumista.

Kuvansiirtoyksikköjen tilaaminen
Kun näyttöön tulee teksti 84 kuvansiirtoyksikkö kulunut tai 84 <väri> kuvansiirtoyksikkö kulunut,
tilaa uusi kuvansiirtoyksikkö.

Ilmoitettu kuvansiirtoyksikkö täytyy vaihtaa, kun näyttöön tulee teksti 84 vaihda <väri> kuvansiirtoyksikkö.

Tuotteen nimi Tuotenumero

Kuvansiirtopakkaus C734X20G

Kuvansiirtoyksikkö, monipakkaus C734X24G

Kiinnitysyksikön tai siirtomoduulin tilaaminen
Kun näyttöön tulee teksti 80 Kiinnitysyksikkö kulunut tai 83 Siirtomoduuli kulunut, tilaa uusi
kiinnitysyksikkö tai siirtomoduuli.

Kun näyttöön tulee teksti 80 vaihda kiinnitysyksikkö tai 83 vaihda siirtomoduuli, asenna uusi
kiinnitysyksikkö tai siirtomoduuli. Lisätietoja asennuksesta on osan mukana toimitetuissa oppaissa.

Tuotteen nimi Tuotenumero

Kiinnitysyksikkö 40X5095 (100 voltin malli)
40X5093 (115 voltin malli)

40X5094 (230 voltin malli)

Siirtomoduuli 40X5096

Hukkavärisäiliön tilaaminen
Kun näyttöön tulee teksti 82 Hukkavärisäiliö lähes täysi, tilaa uusi hukkavärisäiliö. Hukkavärisäiliö täytyy vaihtaa,
kun näyttöön tulee teksti 82 Vaihda hukkavärisäiliö.

Huomautus: Hukkavärisäiliötä ei suositella käytettäväksi uudelleen.

Tuotteen nimi Tuotenumero

Hukkavärisäiliö C734X77G
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