
Tarvikeopas
Yhdysvalloissa saat tietoja alueesi valtuutetuista Lexmark-osien ja -tarvikkeiden jälleenmyyjistä soittamalla numeroon 1 800 539
6275. Muissa maissa tai muilla alueilla voit katsoa tietoja Lexmarkin Web-sivustosta osoitteessa www.lexmark.com tai ottaa
yhteyttä tulostimen myyjään.

Lexmarkin palautusohjelmassa voi ostaa Lexmark-tarvikkeita alennettuun hintaan, jos sitoutuu käyttämään tarvikkeita vain
kerran ja palauttamaan ne ainoastaan Lexmarkille uudelleenvalmistukseen tai kierrätykseen.

Aitojen Lexmark-osien ja -tarvikkeiden käyttäminen
Lexmark-tulostin on suunniteltu toimimaan parhaiten aidoilla Lexmarkin tarvikkeilla ja osilla. Kolmannen osapuolen tarvikkeiden
tai osien käyttö voi vaikuttaa tulostimen ja sen kuvantuottoyksikön suorituskykyyn, toimintavarmuuteen tai käyttöikään.
Kolmannen osapuolen tarvikkeiden tai osien käyttö voi myös vaikuttaa takuusuojaan. Takuu ei kata kolmannen osapuolen
tarvikkeiden tai osien käytöstä aiheutuneita vaurioita. Kaikki käyttöiän merkkivalot on suunniteltu toimimaan Lexmarkin
tarvikkeiden ja osien kanssa. Tulokset voivat olla odottamattomia, jos käytetään kolmannen osapuolen tarvikkeita tai osia.
Kuvakomponenttien käyttäminen tarkoitettua käyttöikää kauemmin voi vaurioittaa Lexmark-tulostinta tai siihen liitettyjä
komponentteja.

Värikasettien tilaaminen

Huomautuksia:

• Väriaineen arvioitu riittoisuus perustuu ISO / IEC 19798 -standardiin.

• Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto saattaa heikentää värin todellista riittävyyttä ja kasetin osat voivat kulua
loppuun ennen väriaineen loppumista.

Return Program -värikasetit

Kohde Yhdysvallat ja Kanada Euroopan unioni (EU), Euroopan talousalue (ETA) ja Sveitsi Muut alueet

Palautusohjelman väriainekasetit

Musta 801K 802K 808K

Syaani 801C 802C 808C

Magenta 801M 802M 808M

Keltainen 801Y 802Y 808Y

Palautusohjelman vakioriittoväriainekasetit

Musta 801SK 802SK 808SK

Syaani 801SC 802SC 808SC

Magenta 801SM 802SM 808SM

Keltainen 801SY 802SY 808SY

Palautusohjelman suuren riittoisuuden väriainekasetit

Musta 801HK 802HK 808HK

Syaani 801HC 802HC 808HC

Magenta 801HM 802HM 808HM

Lisätietoja alueen maista on osoitteessa www.lexmark.com/regions.
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Kohde Yhdysvallat ja Kanada Euroopan unioni (EU), Euroopan talousalue (ETA) ja Sveitsi Muut alueet

Keltainen 801HY 802HY 808HY

Palautusohjelman erittäin suuren riittoisuuden värikasetit

Musta 801XK 802XK 808XK

Syaani 801XC 802XC 808XC

Magenta 801XM 802XM 808XM

Keltainen 801XY 802XY 808XY

Lisätietoja alueen maista on osoitteessa www.lexmark.com/regions.

Tavalliset värikasetit

Kohde Muut maat

Tavallisen riittoisuuden väriainekasetit

Musta 800S1

Syaani 800S2

Magenta 800S3

Keltainen 800S4

Suuren riittoisuuden väriainekasetit

Musta 800H1

Syaani 800H2

Magenta 800H3

Keltainen 800H4

Erittäin suuren riittoisuuden väriainekasetit

Musta 800X1

Syaani 800X2

Magenta 800X3

Keltainen 800X4

Lisätietoja alueen maista on osoitteessa www.lexmark.com/regions.

Kuvansiirtopakettien tilaaminen

Kohde Kaikki maat ja alueet

Musta kuvansiirtopaketti 700Z1

Värillinen kuvansiirtopaketti 700Z5

Määräaikaishuoltopaketin tilaaminen

Huomautuksia:

• Tiettyjen paperilajien käytön yhteydessä määräaikaishuoltopaketti on vaihdettava tavallista useammin.
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• Kiinnitysyksikkö ja siirtomoduuli sisältyvät huoltopakettiin. Ne voi tarvittaessa tilata ja vaihtaa myös erikseen.

• Huoltopaketin voi vaihtaa ottamalla yhteyttä asiakastukeen osoitteessa http://support.lexmark.com tai
huoltoedustajaan.

Tuotteen nimi Tyyppi Tarvikenumero

Määräaikaishuoltopaketti 115 V

220 V

100 V

40X7615

40X7616

40X7617

Hukkavärisäiliön tilaaminen

Kohde Kaikki maat ja alueet

hukkaväriainepullo C540X75G
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