
Supplies Guide (Tarvikeopas)

Väriainekasettien tilaaminen

Huomautuksia:

• Väriaineen arvioitu riittoisuus perustuu ISO / IEC 19752 -standardiin.

• Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto saattaa heikentää värin todellista riittävyyttä.

Kohde Return Program -värikasetti

Yhdysvallat ja Kanada

Riittoväriainekasetti 521HL

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 521XL*

Euroopan unioni, Euroopan talousalue ja Sveitsi

Riittoväriainekasetti 522HL

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 522XL*

Tyynenmeren alueen Aasia (mukaan lukien Australia ja Uusi-Seelanti)

Riittoväriainekasetti 523HL

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 523XL*

Latinalainen Amerikka (mukaan lukien Puerto Rico ja Meksiko)

Riittoväriainekasetti 524HL

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 524XL*

Afrikka, Lähi-itä, keskinen Itä-Eurooppa ja Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)

Riittoväriainekasetti 525HL

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 525XL*

* Vain MS711-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia.

Lisätietoja alueen maista on osoitteessa www.lexmark.com/regions.

Kohde Tavallinen väriainekasetti

Muut maat

Riittoväriainekasetti 520HAL1

Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti 520XAL2

1 Vain MS710-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia.
2 Vain MS711-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia.

Kuvayksikön tilaaminen
Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto saattaa heikentää kuvayksikön osien kestävyyttä ja osat voivat kulua loppuun ennen
väriaineen loppumista.

Lisätietoja kuvayksikön vaihtamisesta on osan mukana toimitetuissa ohjeissa.
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Tuotteen nimi Lexmark Return Program Normaali

Kuvayksikkö 520Z 520ZA

Määräaikaishuoltopaketin tilaaminen
Voit tunnistaa tuetun kiinnitysyksikön tyypin yksikössä olevan tarran avulla. Valitse jompikumpi seuraavista:

• Poista väriainekasetti ja kuvayksikkö. Kaksinumeroinen kiinnitintyypin koodi (esim. 11 tai 13) on kiinnittimen etuosassa.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä valolle kymmentä minuuttia kauempaa. Pitkäaikainen
altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

• Paina tulostimen takaluukku alas. Kaksinumeroinen kiinnitintyypin koodi (esim. 11 tai 13) on kiinnittimen takaosassa.

Huomautuksia:

• Tiettyjen paperilajien käytön yhteydessä määräaikaishuoltopaketti on vaihdettava tavallista useammin.

• Erotinrulla, kiinnitysyksikkö, nostorullat ja siirtorulla sisältyvät huoltopakettiin. Ne voi tarvittaessa tilata ja vaihtaa myös
erikseen.

• Lisätietoja huoltopakettiin kuuluvien osien vaihtamisesta on jokaisen osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Lexmarkin palautuskiinnitysyksikön huoltopaketin tyyppi

Tyyppi Tuotenumero

MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 11, 110–120 V 40X8530

MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 13, 220–240 V 40X8531

MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 15, 100 V 40X8532

Lexmark-kiinnitysyksikön tavallisen huoltopaketin tyyppi

Tyyppi Tuotenumero

MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 17, 110–120 V 40X8533

MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 19, 220–240 V 40X8534

MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 21, 100 V 40X8535

Lexmark-rullapaketti

Tuotenumero

MS710-sarjan rullapaketti 40X7706

Nitojan kasettien tilaaminen

Tuotteen nimi Tuotenumero

Niittikasetit 25A0013
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