
Guide til forbrugsstoffer
Når en meddelelse for lav kassettestand vises betyder det at tonerstanden i kassetten er lav og at du burde bestille en ny
tonerkassette.

Du kan muligvis udskrive et begrænset antal sider, første gang meddelelsen vises, men det er bedst at have en ny kassette
klar, når den aktuelle løber tør.

Bemærk! Ryst den nye tonerkassette forsigtigt, før du installerer den i printeren, for at maksimere dens ydeevne.

Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerkassetter
Når der står 88 Toner snart tom, eller udskriften bliver utydelig, kan du måske forlænge tonerkassettens levetid:

1 Tag tonerkassetten ud af printeren.

2 Ryst den frem og tilbage og fra side til side flere gange for at omfordele toneren.

3 Sæt kassetten på plads igen, og fortsæt udskrivningen.

Bemærk! Gentag denne fremgangsmåde flere gange, indtil udskriften bliver ved med at være utydelig, og udskift så
tonerkassetten/tonerkassetterne.

Anbefalede tonerpatroner og delnumre

Varenummer Lexmark Returprogram-tonerkassette Almindelig kassette

For USA og Canada

Tonerkassette E260A11A E260A21A

Højtydende tonerkassette E360H11A E360H21A

Ekstra højtydende tonerkassette E462U11A E462U21G

For Europa, Mellemøsten og Afrika

Tonerkassette E260A11E E260A21E

Højtydende tonerkassette E360H11E E360H21E

Ekstra højtydende tonerkassette E462U11E E462U21G

For Asien, Stillehavsregionen, inklusive Australien og New Zealand

Tonerkassette E260A11P E260A21P

Højtydende tonerkassette E360H11P E360H21P

Ekstra højtydende tonerkassette E462U11P E462U21G
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Varenummer Lexmark Returprogram-tonerkassette Almindelig kassette

For Latin Amerika

Tonerkassette E260A11L E260A21L

Højtydende tonerkassette E360H11L E360H21L

Ekstra højtydende tonerkassette E462U11L E462U21G

Bestilling af et fotokonduktorsæt
Afhængig af printermodel, vil printeren udsende en meddelelse eller en lyssekvens for at lade dig vide at fotokonduktorsættet
er ved at nå enden af sin levetid. På dette tidspunkt bestilles et nyt fotokonduktorsæt Du kan også se status for
fotokonduktorsættet ved at udskrive en netværksopsætningsside.

Varenavn Varenummer

Fotokonduktorsæt E260X22G

Bestilling af et vedligeholdelsessæt
80 Planlagt vedligeholdelse vises i displayet, når der er udskrevet 120.000 sider. Så ved du, at tiden er inde til at
udskifte printerens vedligeholdelsesdele. Bestil et vedligeholdelsessæt, når denne meddelelse vises første gang.
Vedligeholdelsessættet indeholder alle de ting, der er nødvendige for at skifte fuseren og overførselsrullen.

Bemærkninger:

• Vedligeholdelsessættet er eventuelt ikke tilgængeligt i alle områder.

• Brug af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.

Se følgende tabel for at finde varenummer til din printers vedligeholdelsessæt:

Varenavn Varenummer

Vedligeholdelsessæt 3013223 (100 V)*
3013221 (115 V)

3013222 (230 V)

* Kun til brug i Japan
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