
Materiały eksploatacyjne
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o małej ilości toneru, np. Cyan toner low (Mało toneru cyjan), należy
zamówić nową kasetę z tonerem.

Po pierwszym pojawieniu się tego komunikatu można wydrukować jeszcze ograniczoną liczbę stron, ale dobrze jest
mieć przygotowaną nową kasetę na wypadek wyczerpania się toneru w starej.

Uwaga: Aby maksymalnie zwiększyć wydajność nowej kasety drukującej, należy nią delikatnie potrząsnąć przed
zainstalowaniem w drukarce.

Poniższa tabela zawiera wykaz numerów części używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Lista katalogowa

Nazwa elementu Numer katalogowy

Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C930H2CG

Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C930H2MG

Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C930H2YG

Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C930H2KG

Bęben pojedynczy C930X72G

Zestaw trzech bębnów C930X73G

Pojemnik na zużyty toner C930X76G

Zestaw trzech kaset zszywek (zszywki G5) 25A0013

Udoskonalone zszywki do broszur
(Zszywki G11 i zszywki G12)

21Z0357

Zamawianie pojemnika na zużyty toner
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 82 Pojemnik na zużyty toner prawie pełny, zamów zamienny pojemnik na
zużyty toner. Pojemnik na zużyty toner musi zostać wymieniony po wyświetleniu komunikatu 82 Wymień pojemnik
na zużyty toner.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Pojemnik na zużyty toner C930X76G

Zamawianie kaset z tonerem
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Mało toneru cyjan, 88 Mało toneru magenta, 88 Mało toneru żółty lub 88
Mało toneru czarny, należy zamówić nową kasetę.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat 88 Wymień toner cyjan, 88 Wymień toner magenta, 88 Wymień toner
żółty lub 88 Wymień toner czarny, należy wymienić odpowiednią kasetę z tonerem.
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W poniższej tabeli znajdują się informacje na temat kaset z tonerem zalecanych do poszczególnych
typów drukarek:

Nazwa elementu Numer katalogowy

Kaseta z tonerem cyjan o wysokiej wydajności C930H2CG

Kaseta z tonerem magenta o wysokiej wydajności C930H2MG

Kaseta z tonerem żółtym o wysokiej wydajności C930H2YG

Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności C930H2KG

Zamawianie kaset zszywek
Gdy zostanie wyświetlony komunikat Mało lub brak zszywek <x>, zamów określoną kasetę zszywek. Gdy zostanie
wyświetlony komunikat Brak lub źle załadowane zszywki <x> lub Załaduj zszywki <x>, wymień określoną kasetę
zszywek.

W celu uzyskania dalszych informacji zobacz ilustracje za drzwiczkami zszywacza w module wykańczającym.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Zestaw trzech kaset zszywek (zszywki G5) 25A0013

Udoskonalone zszywki do broszur
(Zszywki G11 i zszywki G12)

21Z0357

Zamawianie bębnów światłoczułych
Gdy zostanie wyświetlony komunikat 84 Kończy się czarny bęben lub 84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna, należy
zamówić zamienny bęben światłoczuły.

Nazwa elementu Numer katalogowy

Bęben pojedynczy C930X72G

Zestaw trzech bębnów C930X73G
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