
Materiały eksploatacyjne

Zamawianie kaset z tonerem

Uwagi:

• Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

• Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność.

Artykuł Kaseta objęta programem zwrotu

Stany Zjednoczone i Kanada

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 521HL

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 521XL*

Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 522HL

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 522XL*

Azja i Oceania (w tym Australia i Nowa Zelandia)

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 523HL

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 523XL*

Ameryka Łacińska (w tym Portoryko i Meksyk)

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 524HL

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 524XL*

Afryka, Bliski Wschód, Europa Środkowo-Wschodnia i Wspólnota Niepodległych Państw

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 525HL

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 525XL*

* Te naboje z tonerem są obsługiwane tylko w modelach drukarek MS711.

Więcej informacji na temat krajów znajdujących się w regionie można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/regions.

Artykuł Kaseta zwykła

Cały świat

Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 520HAL1

Kaseta z tonerem o bardzo wysokiej wydajności 520XAL2

1 Ta kaseta jest obsługiwana tylko w modelach drukarek MS710.
2 Ta kaseta jest obsługiwana tylko w modelach drukarek MS711.

Zamawianie zestawu obrazującego
Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może doprowadzić do niesprawności części
składowych zestawu obrazującego przed wyczerpaniem się toneru.

Więcej informacji na temat wymiany zespołu obrazującego zawiera instrukcja dostarczona z tą częścią.
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Nazwa elementu Program zwrotu zużytych materiałów Lexmark Standardowy

Zestaw obrazujący 520Z 520ZA

Zamawianie zestawu konserwacyjnego
Aby określić obsługiwany typ nagrzewnicy, obejrzyj jej etykietę. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wyjmij kasetę z tonerem, a następnie wyjmij zespół obrazujący. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy (np. 11 czy
13) znajdziesz na przedniej części urządzenia.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zespołu obrazującego na działanie światła
słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość
wydruku.

• Pociągnij w dół tylne drzwiczki drukarki. Dwucyfrowy kod dla typu nagrzewnicy (np. 11 czy 13) znajdziesz na tylnej
części urządzenia.

Uwagi:

• Stosowanie niektórych rodzajów papieru może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów
wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.

• Wałek separatora, nagrzewnica, zespół wałków odbierających i wałek przenoszący wchodzą w skład zestawu
konserwacyjnego i mogą w razie potrzeby być zamawiane i wymieniane pojedynczo.

• Więcej informacji na temat wymiany części zawartych w zestawie konserwacyjnym zawiera instrukcja
dostarczona z każdą częścią.

Typ zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów Lexmark

Typ Numer
katalogowy

Typ 11 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 110–
120 V

40X8530

Typ 13 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 220–
240 V

40X8531

Typ 15 zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy objęty programem zwrotu zużytych materiałów MS710, 100 V 40X8532

Normalny typ zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy Lexmark

Typ Numer katalogowy

Typ 17 normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 110–120 V 40X8533

Typ 19 normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 220–240 V 40X8534

Typ 21 (100V) normalnego zestawu konserwacyjnego nagrzewnicy MS710, 100 V 40X8535

Zestaw rolek Lexmark

Numer katalogowy

Zestaw rolek MS710 40X7706
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Zamawianie kaset zszywek

Nazwa elementu Numer katalogowy

Kasety zszywek 25A0013
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