
Vejledning til forbrugsstoffer
Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede
Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen
www.lexmark.com. Du kan også kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bestilling af tonerkassetter
Når meddelelsen 88.xx [farve] kassette er snart brugt eller 88.xx [farve] kassette næsten tom
vises, skal du bestille en ny kassette.

Når meddelelsen 88. Udskift [farve] kassette vises, skal du udskifte den angivne kassette.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav
udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for
den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedele, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Varenummer Varenummer

Sort højtydende tonerpatron C950X2KG

Gul højtydende tonerpatron C950X2YG

Magenta højtydende tonerpatron C950X2MG

Cyan højtydende tonerpatron C950X2CG

Bestilling af fotokonduktorenhed
Når meddelelsen 84.xx [Color] fotokonduktor lav eller 84.xx [Color] fotokonduktor næsten tom
vises, skal du bestille en ny fotokonduktorenhed.

Når meddelelsen 84 Udskift [Color] fotokonduktor vises, skal du udskifte den angivne fotokonduktor.

Anbefalede fotokonduktorenheder og varenumre

Varenummer Varenummer

Fotokonduktorenhed

• Sort

• Cyan

• Magenta

• Gul

C950X71G

CMY (cyan, magenta, gul) fotokonduktorsæt

Bemærk! CMY fotokonduktorenheder kan være opbrugt alle sammen på samme tid.

C950X73G

Bestilling af en spildtonerflaske
Når 82.xx Spildtonerflaske næsten fuld vises, skal du bestille en ny spildtonerflaske.

Spildtonerflasken skal udskiftes, når meddelelsen 82.xx Udskift spildtonerflaske vises.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.
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Varenummer Varenummer

Spildtonerflaske C950X76G

Bestilling af hæftekassetter
Når meddelelsen Hæfteklammer få eller Hæfteklammer tom vises, skal du bestille den angivne hæftekassette.

Se illustrationerne på hæfteenhedens adgangspanel for at få flere oplysninger.

Varenummer Varenummer

Pakke med 3 hæftekassetter (Hæfteklammer G5) 25A0013

Avancerede brochurehæfteklammer (Hæfteklammer G11 og hæfteklammer G12) 21Z0357
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