
Sarf M. Kılavuzu

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

• Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19752 standardına dayanır.

• Uzun süre aşırı düşük yazdırma alanı kullanımı gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Öğe İade Programı kartuşu

ABD ve Kanada için

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 521HL

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 521XL*

Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre için

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 522HL

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 522XL*

Asya Pasifik Bölgesi için (Avustralya ve Yeni Zelanda dahil)

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 523HL

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 523XL*

Latin Amerika için (Porto Riko ve Meksika dahil)

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 524HL

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 524XL*

Afrika, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu için

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 525HL

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 525XL*

* Bu toner kartuşu yalnızca MS711 yazıcı modelinde desteklenir.

Bir bölgede bulunan ülkelerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.lexmark.com/regions adresini ziyaret edin.

Öğe Normal kartuş

Tüm Dünyada

Yüksek Verimli Toner Kartuşu 520HAL1

Ekstra Yüksek Verimli Toner Kartuşu 520XAL2

1 Bu kartuş yalnızca MS710 yazıcı modelinde desteklenir.
2 Bu kartuş yalnızca MS711 yazıcı modelinde desteklenir.

Görüntüleme ünitesi sipariş etme
Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner bitmeden
arızalanmalarına neden olabilir.

Görüntüleme ünitesini yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için, sarf malzemesi ile birlikte gelen yönerge sayfasına
bakın.
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Parça adı Lexmark İade Programı Regular

Görüntüleme ünitesi 520Z 520ZA

Bakım kiti sipariş etme
Desteklenen ısıtıcı türünü saptamak için ısıtıcı üzerindeki etiketi görüntüleyin. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Toner kartuşunu ve görüntüleme ünitesini çıkarın. İki basamaklı ısıtıcı türü kodu (11 veya 13 gibi), ısıtıcının ön
yüzünden görülebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında
bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

• Yazıcı arka kapağını aşağı çekin. İki basamaklı ısıtıcı türü kodu (11 veya 13 gibi), ısıtıcının arka yüzünden
görülebilir.

Notlar:

• Belirli kağıt türleri kullanıldığında, bakım kitinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

• Ayırma silindiri, ısıtıcı, alış silindir grubu ve aktarma silindiri bakım kitine dahildir ve gerektiğinde ayrı ayrı da
sipariş edilebilir ve değiştirilebilir.

• Bakım kitinin içerdiği parçaları değiştirme hakkında daha fazla bilgi için ilgili parçayla birlikte gelen yönerge
sayfasına bakın.

Lexmark İade Programı Isıtıcı bakım kiti türü

Tür Parça numarası

MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 11, 110–120V 40X8530

MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 13, 220–240V 40X8531

MS710 Serisi İade Programı ısıtıcı bakım kiti Tür 15, 100V 40X8532

Lexmark normal ısıtıcı bakım kiti türü

Tür Parça numarası

MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 17,  110–120V 40X8533

MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 19, 220–240V 40X8534

MS710 Serisi normal ısıtıcı bakım kiti Tür 21, 100V 40X8535

Lexmark besleme kiti

Parça numarası

MS710 Serisi besleme kiti 40X7706

Zımba kartuşları sipariş etme

Parça adı Parça numarası

Zımba kartuşları 25A0013
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