
Handleiding voor supplies
In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in
uw omgeving. In andere landen of regio's kunt u terecht op de website van Lexmark op www.lexmark.com of neemt u contact
op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Tonercartridges bestellen
Als het bericht 88.xx [kleur] cartridge bijna leeg of 88.xx [kleur] cartridge vrijwel leeg wordt
weergegeven, moet u een nieuwe cartridge bestellen.

Wanneer 88 Vervang [kleur] cartridge wordt weergegeven, moet u de aangegeven cartridge vervangen.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-standaard (met ongeveer 5% dekking per kleur). Extreem lage
printdekking (minder dan 1,25 % per kleur) gedurende langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke
rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Artikelnaam Artikelnummer

Tonercartridge zwart met hoog rendement C950X2KG

Tonercartridge geel met hoog rendement C950X2YG

Tonercartridge magenta met hoog rendement C950X2MG

Tonercartridge cyaan met hoog rendement C950X2CG

Fotoconductoreenheid bestellen
Als het bericht 84.xx [kleur] fotoconductor bijna leeg of 84.xx [kleur] fotoconductor vrijwel
leeg wordt weergegeven, dient u een vervangende fotoconductoreenheid te bestellen.

Als 84.xx Vervang [kleur] fotoconductor wordt weergeven, dient u de desbetreffende fotoconductor te
vervangen.

Aanbevolen fotoconductoreenheden en artikelnummers

Artikelnaam Artikelnummer

Fotoconductoreenheid

• Zwart

• Cyaan

• Magenta

• Geel

C950X71G

CMY-fotoconductorkit (cyaan, magenta, geel)

Opmerking: CMY-fotoconductoreenheden kunnen allemaal tegelijk het eind van de levensduur bereiken.

C950X73G

Toneroverloopfles bestellen
Bestel een nieuwe toneroverloopfles als 82.xx Toneroverloopfles is bijna vol wordt weergegeven.
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Vervang de toneroverloopfles als 82.xx Vervang toneroverloopfles wordt weergegeven.

Opmerking: Hergebruik van een toneroverloopfles wordt afgeraden.

Artikelnaam Artikelnummer

Toneroverloopfles C950X76G

Nietcassettes bestellen
Als Nietjes bijna op of Nietjes op wordt weergegeven, moet u de aangegeven nietcassette bestellen.

Raadpleeg de illustraties aan de binnenzijde van de klep voor het nietapparaat voor meer informatie.

Artikelnaam Artikelnummer

Nietcassettes – verpakking met 3 stuks (nietjes G5) 25A0013

Nietjes voor geavanceerde boekjes (nietjes G11 en nietjes G12) 21Z0357
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