
Tillbehörsguide
När meddelandet för Toner nästan slut visas innebär det att tonern nästan är slut i kassetten och du måste beställa en ny
tonerkassett.

Det kan hända att du kan skriva ut ett begränsat antal sidor när meddelandet visas, men det är säkrast att ha en ny tonerkassett
till hands innan den gamla tar helt slut.

Obs! Skaka den nya tonerkassetten försiktigt innan du installerar den i skrivaren för att maximera dess livslängd.

I följande tabell visas artikelnumren för beställningsprodukter.

Beställa tonerkassetter
När 88 Toner snart slut visas eller när utskrifterna börjar blekna kan du förlänga kassettens livslängd:

1 Ta bort tonerkassetten.

2 Skaka tonerkassetten fram och tillbaka och från sida till sida flera gånger så att tonern omfördelas.

3 Sätt sedan tillbaka den och fortsätt skriva ut.

Obs! Den här proceduren kan användas flera gånger ända tills utskrifterna ändå är bleka, och då byter du ut kassetten.

Rekommenderade tonerkassetter och delnummer

Artikelnamn Lexmarks returkassett Vanlig kassett

För U.S.A. och Kanada

Tonerkassett E260A11A E260A21A

Tonerkassett med hög kapacitet E360H11A E360H21A

Tonerkassett med extra hög kapacitet E462U11A E462U21G

För Europa, Mellanöstern och Afrika

Tonerkassett E260A11E E260A21E

Tonerkassett med hög kapacitet E360H11E E360H21E

Tonerkassett med extra hög kapacitet E462U11E E462U21G

För Asien/Stilla Havsområdet, inklusive Australien och New Zeeland

Tonerkassett E260A11P E260A21P

Tonerkassett med hög kapacitet E360H11P E360H21P

Tonerkassett med extra hög kapacitet E462U11P E462U21G
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Artikelnamn Lexmarks returkassett Vanlig kassett

För Latinamerika

Tonerkassett E260A11L E260A21L

Tonerkassett med hög kapacitet E360H11L E360H21L

Tonerkassett med extra hög kapacitet E462U11L E462U21G

Beställa en fotoenhetssats
Beroende på vilken skrivarmodell du har, avger skrivaren ett meddelande eller en lampsekvens som talar om för dig när
fotoenhetssatsen nästan är slut. Beställ en fotoenhetssats när så sker. Du kan även se fotoenhetssatsens status genom att skriva
ut en nätverksinställningssida.

Artikelnamn Artikelnummer

Fotoenhetssats E260X22G

Beställa ett servicepaket
80 Planerad service, som visas i displayen efter 120 000 utskrivna sidor, betyder att det är dags att byta ut
förbrukningsdelar i skrivaren. Beställ en servicesats så fort meddelandet visas. Paketet innehåller allt som du behöver för att
byta fixeringsenheten och överföringsrullen.

Anmärkningar:

• Servicesatsen är kanske inte tillgänglig i alla länder.

• Användning av vissa typer av papper eller specialmaterial kan kräva att servicesatsen byts oftare.

Av tabellen nedan framgår vilket artikelnummer som gäller för just din skrivare.

Artikelnamn Artikelnummer

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

3013222 (230 V)

* Endast avsedd för användning i Japan
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