
Kellékútmutató

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

• A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.

• Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Elem A visszajuttatási programban részt vevő patron

Az Egyesült Államok és Kanadában

Nagy kapacitású festékpatron 521HL

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 521XL*

Az Európai Unióban, Európai Gazdasági Térségben és Svájcban

Nagy kapacitású festékpatron 522HL

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 522XL*

Az ázsiai csendes-óceáni térségben (Ausztráliát és Új-Zélandot is beleértve)

Nagy kapacitású festékpatron 523HL

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 523XL*

Latin-Amerikában (Puerto Ricót és Mexikót is beleértve)

Nagy kapacitású festékpatron 524HL

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 524XL*

Afrikában, a Közel-Keleten, Közép-Kelet-Európában és a Független Államok Közösségében

Nagy kapacitású festékpatron 525HL

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 525XL*

* Ez a tonerkazetta csak az MS711 nyomtatótípusnál támogatott.

Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Elem Hagyományos festékkazetta

Világszerte

Nagy kapacitású festékpatron 520HAL1

Különlegesen nagy kapacitású festékpatron 520XAL2

1 Ez a kazetta csak az MS710 nyomtatótípusnál támogatott.
2 Ez a kazetta csak az MS711 nyomtatótípusnál támogatott.

Képalkotó egység rendelése
Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a festék kifogyása előtt
tönkremegy.

A képalkotó egység cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.
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Részegység neve Lexmark visszajuttatási program Normál

Képalkotó egység 520Z 520ZA

Karbantartási készlet rendelése
A támogatott beégető egység típusának azonosításához nézze meg a címkét a beégető egységen. Tegye az alábbiak valamelyikét:

• Vegye ki a tonerkazettát és a képalkotó egységet. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 11 vagy
13) a beégető egység elején található.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A
hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

• Nyissa le a nyomtató hátsó ajtaját. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 11 vagy 13) a beégető
egység hátulján található.

Megjegyzések:

• Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.

• A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztógörgőt, a beégető egységet, a behúzógörgő egységet és a
továbbítógörgőt, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.

• A karbantartási készletben található alkatrészek cseréjére vonatkozóan további információkat az egyes alkatrészekhez
mellékelt útmutatóban találhat.

A Lexmark visszajuttatási programjában részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa

Típus Cikkszám

MS710 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 11, 110–120 V 40X8530

MS710 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 13, 220–240 V 40X8531

MS710 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 15, 100 V 40X8532

Lexmark normál beégető egység karbantartási készletének típusa

Típus Cikkszám

MS710 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 17,  110–120 V 40X8533

MS710 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 19, 220–240 V 40X8534

MS710 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 21, 100 V 40X8535

Lexmark görgőkészlet

Cikkszám

MS710 sorozatú görgőkészlet 40X7706

Tűzőkazetták rendelése

Részegység neve Cikkszám

Tűzőkazetták 25A0013
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