
Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Objednávání tonerových kazet

Poznámky:

• Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19752.

• Extrémně nízké pokrytí může v delším období negativně ovlivnit skutečný počet vytištěných stránek.

Položka Kazeta Programu pro vracení kazet

USA a Kanada

Vysokokapacitní tonerová kazeta 521HL

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 521XL*

EU, EHP a Švýcarsko

Vysokokapacitní tonerová kazeta 522HL

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 522XL*

Asie a Tichomoří (včetně Austrálie a Nového Zélandu)

Vysokokapacitní tonerová kazeta 523HL

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 523XL*

Latinská Amerika (včetně Portorika a Mexika)

Vysokokapacitní tonerová kazeta 524HL

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 524XL*

Afrika, Střední východ, Střední a východní Evropa a SNS

Vysokokapacitní tonerová kazeta 525HL

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 525XL*

* Tato tonerová kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS711.

Další informace o zemích v příslušné oblasti získáte na webové stránce www.lexmark.com/regions.

Položka Běžná kazeta

Celý svět

Vysokokapacitní tonerová kazeta 520HAL1

Extra vysokokapacitní tonerová kazeta 520XAL2

1 Tato kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS710.
2 Tato kazeta je podporována pouze u modelu tiskárny MS711.

Objednání zobrazovací jednotky
Velmi nízké pokrytí může mít v delším období způsobit, že součásti zobrazovací jednotky přestanou fungovat dříve, než bude
vyčerpán toner.

Další informace o výměně zobrazovací jednotky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně se spotřebním materiálem.
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Název součásti Návratový program společnosti Lexmark Obyčejné

Zobrazovací jednotka 520Z 520ZA

Objednání sady pro údržbu
Informace o podporovaném typu zapékače naleznete na štítku na zapékači. Postupujte jedním z následujících způsobů:

• Vyjměte tonerovou kazetu a zobrazovací jednotku. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 11 nebo 13) je zobrazen na
přední straně zapékače.

Výstraha—nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení
přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

• Stáhněte dolů zadní dvířka tiskárny. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 11 nebo 13) je zobrazen na zadní straně
zapékače.

Poznámky:

• Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu.

• Sada údržby obsahuje oddělovací válec, sestavu zapékače, zaváděcí válce a nanášecí válec; součásti lze rovněž objednat
zvlášť a vyměnit podle potřeby.

• Další informace o výměně dílů, které jsou obsaženy v sadě pro údržbu, získáte v listu s pokyny, který je ke každému dílu
dodáván.

Typ sady pro údržbu zapékače v rámci vratného programu společnosti Lexmark

Typ Výrobní číslo

Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 11, 110–120 V 40X8530

Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 13, 220–240 V 40X8531

Sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 v rámci vratného programu – typ 15, 100 V 40X8532

Typ běžné sady pro údržbu zapékače Lexmark

Typ Výrobní číslo

Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 17,  110–120 V 40X8533

Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 19, 220–240 V 40X8534

Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu MS710 – typ 21, 100 V 40X8535

Sada válců Lexmark

Výrobní číslo

Sada válců pro řadu MS710 40X7706

Objednání kazet se svorkami

Název součásti Výrobní číslo

Kazety se svorkami 25A0013
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