
Příručka pro spotřební materiál
V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního
materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte internetové stránky společnosti Lexmark na adrese
www.lexmark.com nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

Vratný program Lexmark umožňuje nakupovat spotřební materiál Lexmark za nižší cenu výměnou za souhlas, že spotřební
materiál použijete pouze jednou a vrátíte jej pouze společnosti Lexmark k novému výrobnímu zpracování nebo recyklaci.

Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark
Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních
materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Použití
spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního
materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního
materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce.
Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

Objednávání tonerových kazet

Poznámky:

• Odhadovaný počet vytištěných stránek pomocí kazety je založen na normě ISO/IEC 19798.

• Velmi nízké pokrytí může mít v delším období negativní vliv na skutečný počet vytištěných stránek a může způsobit, že
součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Kazety Programu pro vracení kazet

Položka Spojené státy a Kanada Evropská unie (EU), Evrpopský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko Ostatní země

Tonerové kazety zařazené do Programu pro vracení kazet

Černá 801K 802K 808K

Azurová 801C 802C 808C

Purpurová 801M 802M 808M

Žlutá 801Y 802Y 808Y

Tonerové kazety se standardní výtěžností zařazené do Programu pro vracení kazet

Černá 801SK 802SK 808SK

Azurová 801SC 802SC 808SC

Purpurová 801SM 802SM 808SM

Žlutá 801SY 802SY 808SY

Tonerové kazety s vysokou výtěžností zařazené do Programu pro vracení kazet

Černá 801HK 802HK 808HK

Azurová 801HC 802HC 808HC

Purpurová 801HM 802HM 808HM

Žlutá 801HY 802HY 808HY

Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions.
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Položka Spojené státy a Kanada Evropská unie (EU), Evrpopský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko Ostatní země

Tonerové kazety s extra vysokou výtěžností zařazené do Programu pro vracení kazet

Černá 801XK 802XK 808XK

Azurová 801XC 802XC 808XC

Purpurová 801XM 802XM 808XM

Žlutá 801XY 802XY 808XY

Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions.

Běžné kazety

Položka Celý svět

Běžné tonerové kazety se standardní výtěžností

Černá 800S1

Azurová 800S2

Purpurová 800S3

Žlutá 800S4

Běžné tonerové kazety s vysokou výtěžností

Černá 800H1

Azurová 800H2

Purpurová 800H3

Žlutá 800H4

Běžné tonerové kazety s extra vysokou výtěžností

Černá 800X1

Azurová 800X2

Purpurová 800X3

Žlutá 800X4

Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions.

Objednání zobrazovacích sad

Položka Všechny země a oblasti

Černá zobrazovací sada 700Z1

Barevný fotoválec 700Z5

Objednání sady pro údržbu

Poznámky:

• Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu.

• Sada pro údržbu obsahuje zapékač a přenosový modul a v případě potřeby ji lze také samostatně objednat a vyměnit.
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• Informace potřebné pro výměnu sady pro údržbu získáte od zákaznické podpory na webových stránkách
http://support.lexmark.com nebo od servisního technika.

Název součásti Typ Objednací číslo

Sada pro údržbu 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Objednání nádobky na odpadní toner

Položka Všechny země a oblasti

Nádobka na odpadní toner C540X75G
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