
Guide för förbrukningsmaterial
När ett meddelande om låg tonernivå visas, t.ex. Cyan toner low (cyantoner nästan slut) är det dags att beställa
en ny tonerkassett.

Det kan hända att du kan skriva ut ett begränsat antal sidor när meddelandet visas, men det är säkrast att ha en ny
tonerkassett till hands innan den gamla tar helt slut.

Obs! Skaka den nya skrivkassetten försiktigt innan du installerar den i skrivaren. På så sätt maximerar du dess
livslängd.

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Lista över artikelnummer

Artikelnamn Artikelnummer

Cyantonerkassett med hög kapacitet C930H2CG

Magentatonerkassett med hög kapacitet C930H2MG

Gul tonerkassett med hög kapacitet C930H2YG

Svart tonerkassett med hög kapacitet C930H2KG

En fotoenhet C930X72G

Fotoenheter (trepack) C930X73G

Uppsamlingsflaska C930X76G

Häftkassetter (trepack) (Häftklamrar G5) 25A0013

Avancerade häftklamrar för broschyrer

(Häftklamrar G11 och häftklamrar G12)

21Z0357

Beställa uppsamlingsflaska
När 82 Waste toner box nearly full (82 Uppsamlingsflaska nästan full) visas är det dags att
beställa en ny uppsamlingsflaska. Uppsamlingsflaskan måste bytas ut när 82 Replace waste toner box (82
Byt ut uppsamlingsflaska) visas.

Artikelnamn Artikelnummer

Uppsamlingsflaska C930X76G

Beställa tonerkassetter
När 88 Cyan toner low (88 Cyantoner nästan slut), 88 Magenta toner low (88 Magentatoner
nästan slut), 88 Yellow toner low (88 Gul toner nästan slut)  eller 88 Black toner low (88
Svart toner nästan slut)  visas är det dags att beställa en ny kassett.

När 88 Replace Cyan toner (88 Byt cyantoner), 88 Replace Magenta toner (88 Byt
magentatoner), 88 Replace Yellow toner (88 Byt gul toner) eller 88 Replace Black toner (88
Byt svart toner) visas måste du byta ut tonerkassetten.
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Följande tonerkassetter rekommenderas för skrivaren:

Artikelnamn Artikelnummer

Cyantonerkassett med hög kapacitet C930H2CG

Magentatonerkassett med hög kapacitet C930H2MG

Gul tonerkassett med hög kapacitet C930H2YG

Svart tonerkassett med hög kapacitet C930H2KG

Beställa häftkassetter
När Staples <x> low or missing (Häftklamrar <x> få/saknas) visas är det dags att beställa ny
häftkassett. När Staples <x> empty or misfed (Häftklamrar <x> slut/felmatade) eller Load
staples <x> (Fyll på häftklamrar <x>) visas är det dags att byta ut häftkassetten.

Mer information finns på bilden som sitter på insidan av luckan till häftenheten.

Artikelnamn Artikelnummer

Häftkassetter (trepack) (Häftklamrar G5) 25A0013

Avancerade häftklamrar för broschyrer

(Häftklamrar G11 och häftklamrar G12)

21Z0357

Beställa fotoenheter
När 84 Black pc unit life warning (84 Svart fotoenhet snart slut) eller 84 color pc unit
life warning (84 Färgfotoenhet snart slut) visas är det dags att beställa nya fotoenhet(er).

Artikelnamn Artikelnummer

En fotoenhet C930X72G

Fotoenheter (trepack) C930X73G
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