
Handleiding voor supplies
Wanneer het bericht verschijnt waarin wordt aangegeven dat de cartridge bijna leeg is, betekent dit dat de toner bijna op is
en dat u een nieuwe tonercartridge moet bestellen.

Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u nog een beperkt aantal pagina's afdrukken. U kunt het beste een nieuwe cartridge
beschikbaar hebben als de huidige leeg raakt.

Opmerking: voor een maximaal rendement schudt u uw nieuwe tonercartridge voorzichtig heen en weer voordat u deze in
de printer plaatst.

In de volgende tabel vindt u de artikelnummers waarmee u deze onderdelen kunt bestellen.

Tonercartridges bestellen
Als 88 Cartridge is bijna leeg wordt weergegeven of als de afdruk vaag is, kunt u als volgt proberen de levensduur
van de tonercartridge te verlengen:

1 Verwijder de tonercartridge.

2 Schudt de cartridge een aantal malen flink heen en weer, van voor naar achter en van links naar rechts, om de toner opnieuw
te verdelen.

3 Plaats de cartridge terug en ga verder met afdrukken.

Opmerking: herhaal deze procedure meerdere keren. Als de afdrukken vaag blijven, moet u de cartridge vervangen.

Aanbevolen tonercartridges en bijbehorende artikelnummers

Artikelnaam Lexmark Cartridge-retourneerprogramma Normale cartridge

Voor de Verenigde Staten en US and Canada

Tonercartridge E260A11A E260A21A

Tonercartridge met hoog rendement E360H11A E360H21A

Tonercartridge met extra hoog rendement E462U11A E462U21G

Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika

Tonercartridge E260A11E E260A21E

Tonercartridge met hoog rendement E360H11E E360H21E

Tonercartridge met extra hoog rendement E462U11E E462U21G

Voor Azië Pacific, Australië en Nieuw-Zeeland

Tonercartridge E260A11P E260A21P

Tonercartridge met hoog rendement E360H11P E360H21P
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Artikelnaam Lexmark Cartridge-retourneerprogramma Normale cartridge

Tonercartridge met extra hoog rendement E462U11P E462U21G

Voor Latijns-Amerika

Tonercartridge E260A11L E260A21L

Tonercartridge met hoog rendement E360H11L E360H21L

Tonercartridge met extra hoog rendement E462U11L E462U21G

Een fotoconductorkit bestellen
Afhankelijk van uw printermodel geeft de printer met een bericht of een combinatie van lampjes aan dat de fotoconductorkit
bijna het einde van de levensduur heeft bereikt. In dit geval moet u een fotoconductor bestellen. U kunt de status van de
fotoconductorkit ook weergeven door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken.

Artikelnaam Artikelnummer

Fotoconductorkit E260X22G

Een onderhoudskit bestellen
Op de display wordt het bericht 80 Gepland onderhoud nadat er 120.000 pagina's zijn afgedrukt om aan te geven dat
er printeronderdelen moeten worden vervangen. U moet een onderhoudskit bestellen als dit bericht voor de eerste keer wordt
weergegeven. De onderhoudskit bevat alle onderdelen die nodig zijn om de grijprol, het verhittingsstation en de
overdrachtsrol te vervangen.

Opmerkingen:

• De onderhoudskit is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

• Bij gebruik van bepaalde soorten afdrukmateriaal moet de onderhoudskit wellicht vaker worden vervangen.

Raadpleeg de volgende tabel voor het artikelnummer van de onderhoudskit voor uw printer:

Artikelnaam Artikelnummer

Onderhoudskit 3013223 (100 V)*
3013221 (115 V)
3013222 (230 V)

* Ontworpen voor gebruik in Japan
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