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טונר מיכלי הזמנת
:הערות

.ISO/IEC 19752 סטנדרד על מבוסס דיו מיכל תפוקת אומדן•
.בפועל התפוקה על לרעה להשפיע עלול ממושכים זמן לפרקי במיוחד נמוך הדפסה כיסוי•

ההחזרה תוכנית של מיכלפריט

וקנדה הברית ארצות עבור

521HLגבוהה לתפוקה טונר מיכל

521XL*במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

ושוויץ האירופי הכלכלי האזור, האירופי האיחוד עבור

522HLגבוהה לתפוקה טונר מיכל

522XL*במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

)זילנד וניו אוסטרליה כולל (אסיה מזרח אזור עבור

523HLגבוהה לתפוקה טונר מיכל

523XL*במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

)ומקסיקו ריקו פוארטו כולל (הלטינית אמריקה עבור

524HLגבוהה לתפוקה טונר מיכל

524XL*במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

העמים וחבר אירופה מזרח מרכז, התיכון המזרח, אפריקה עבור

525HLגבוהה לתפוקה טונר מיכל

525XL*במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

.MS711 מדגם במדפסת רק נתמך זה טונר מיכל
.www.lexmark.com/regions באתר בקר, באזור הנמצאות הארצות על נוסף למידע

רגיל מיכלפריט

העולם רחבי בכל

520HAL1גבוהה לתפוקה טונר מיכל

520XAL2במיוחד גבוהה לתפוקה טונר מיכל

.MS710 מדגם במדפסת רק נתמך זה טונר מיכל 1
.MS711 מדגם במדפסת רק נתמך זה טונר מיכל 2

הדמיה יחידת הזמנת
.אוזל שהטונר לפני ההדמיה יחידת בחלקי לכשל לגרום עלול ממושכים זמן לפרקי במיוחד נמוך הדפסה כיסוי

.המתכלה לחומר שמצורף ההוראות גיליון את ראה, ההדמיה יחידת החלפת על נוסף מידע לקבלת

רגילLexmark של ההחזרה תוכניתרכיב שם

520Z520ZAהדמיה יחידת
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תחזוקה ערכת הזמנת
:הבאות מהפעולות אחת בצע. fuser-ה על התווית את קרא, הנתמך fuser-ה סוג את לזהות כדי
.fuser- ה בחזית נמצא) 13 או 11 למשל כמו (ספרות שתי בן fuser סוג קוד. ההדמיה יחידת ואת הטונר מחסנית את הסר•

לגרום עלולה לאור ממושכת חשיפה. דקות 10-מ יותר למשך ישיר לאור ההדמיה יחידת של חשיפה תאפשר אל: אפשרי נזק-אזהרה
.הדפסה איכות של בעיות

.fuser- ה של האחורי בחלק נמצא) 13 או 11 למשל כמו (ספרות שתי בן fuser סוג קוד. המדפסת של האחורית הדלת את למטה משוך•

:הערות

.יותר קרובות לעתים התחזוקה ערכת של החלפה לחייב עשוי נייר של מסוימים בסוגים שימוש•
ולהחליפם בנפרד להזמינם וניתן, התחזוקה בערכת כלולים כולם, ההעברה וגלגלת האיסוף גלגלות, fuser-ה, ההפרדה גלגלת•

.לצורך בהתאם
.חלק כל עם שהגיע ההנחיות בגיליון עיין, התחזוקה בערכת הכלולים החלקים החלפת על נוסף למידע•

Lexmark של החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת סוג

ט"מקסוג

120V40X8530–110, 11 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

240V40X8531–220, 13 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

100V40X8532, 15 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

Lexmark של רגיל fuser של תחזוקה ערכת סוג

ט"מקסוג

120V40X8533–110,  17 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

240V40X8534–220, 19 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

100V40X8535, 21 סוג MS710 Series החזרה תוכנית עם fuser של תחזוקה ערכת

Lexmark של גלגלת ערכת

ט"מק

MS710 Series40X7706 גלגלת ערכת

שדכן סיכות מחסניות הזמנת
ט"מקרכיב שם

25A0013שדכן סיכות מחסניות
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