
Guia de suprimentos
Quando a mensagem cartucho baixo for exibida, significando que o toner está baixo, faça o pedido de um novo cartucho de
toner.

Talvez ainda seja possível imprimir um número limitado de páginas quando a mensagem for exibida pela primeira vez, mas
é melhor ter o novo cartucho disponível quando o atual acabar.

Nota: Agite o novo cartucho de toner antes de instalá-lo na impressora para maximizar seu rendimento.

A tabela a seguir lista os números de peça para os pedidos desses itens.

Pedido de cartuchos de toner
Quando a mensagem 88 Toner baixo for exibida ou quando a impressão estiver fraca, pode ser possível prolongar a vida
útil do cartucho de toner:

1 Remova o cartucho de toner.

2 Agite-o firmemente de um lado para o outro e para frente e para trás várias vezes a fim de redistribuir o toner.

3 Reinstale o cartucho e continue a impressão.

Nota: Repita esse procedimento várias vezes até que a impressão fique fraca e, então, troque o cartucho.

Número da parte e cartucho de toner recomendados

Nome da peça Cartucho do Programa de Devolução da Lexmark Cartucho regular

Para EUA e Canadá

Cartucho de toner E260A11A E260A21A

Cartucho de toner de alto rendimento E360H11A E360H21A

Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto E462U11A E462U21G

Para a Europa, o Oriente Médio e a África

Cartucho de toner E260A11E E260A21E

Cartucho de toner de alto rendimento E360H11E E360H21E

Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto E462U11E E462U21G

Projetado para a região do Pacífico, inclusive Austrália e Nova Zelândia

Cartucho de toner E260A11P E260A21P

Cartucho de toner de alto rendimento E360H11P E360H21P

Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto E462U11P E462U21G
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Nome da peça Cartucho do Programa de Devolução da Lexmark Cartucho regular

Para a América Latina

Cartucho de toner E260A11L E260A21L

Cartucho de toner de alto rendimento E360H11L E360H21L

Cartucho de Toner de Rendimento Extra Alto E462U11L E462U21G

Pedindo um kit fotocondutor
Dependendo do modelo da impressora, ela emite uma mensagem uma seqüência de luzes para lhe informar que a vida útil
do kit fotocondutor está próxima do fim. Nesse momento, faça o pedido de um kit fotocondutor. Você também pode ver o
status do kit fotocondutor imprimindo uma página de configuração da rede.

Nome da peça Número de peça

Kit fotocondutor E260X22G

Pedido de um kit de manutenção
80 Manutenção de rotina necessária é exibido no visor após a impressão de 120.000 páginas, para que você saiba
que é hora de trocar itens de manutenção da impressora. Faça o pedido de um kit de manutenção quando visualizar esta
mensagem pela primeira vez. O kit de manutenção contém todos os itens necessários para trocar o fusor e o rolo de
transferência.

Notas:

• O kit de manutenção pode não estar disponível em todas as localidades.

• O uso de determinados tipos de mídia pode exigir a troca mais freqüente do kit de manutenção.

Consulte a tabela a seguir para obter o número de peça do kit de manutenção para a sua impressora:

Nome da peça Número de peça

Kit de manutenção 3013223 (100 V)*
3013221 (115 V)
3013222 (230 V)

* Projeto para uso somente no Japão
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