
Vejledning til forbrugsstoffer
Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerpatron
Bestil straks en ny tonerpatron, når en meddelelse på printerdisplayet viser, hvilken tonerpatron der skal erstattes.

For information om udskiftning af en tonerpatron skal du følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav
udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for
den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedele, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent Lexmark returprogram for tonerpatroner Normal blækpatron

Sort tonerpatron (high yield) X746H1KG X746H2KG

Gul tonerpatron

Gul tonerpatron (high yield)

X746A1YG

X748H1YG

X746A2YG

X748H2YG

Magenta tonerpatron

Magenta tonerpatron (high yield)

X746A1MG

X748H1MG

X746A2MG

X748H2MG

Cyan tonerpatron

Cyan tonerpatron (high yield)

X746A1CG

X748H1CG

X746A2CG

X748H2CG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul
En meddelelse på printerdisplayet vises, når en fuser eller et overførselsmodul skal erstattes.

Du kan få flere oplysninger om erstatning af en fuser eller et overførselsmodul ved at følge vejledningen, der fulgte med
udskriftsforsyningen.

Anbefalede varenumre

Navn på komponent Varenummer

Fuser 40X8112 (100 V)

40X8110 (115 V)

40X8111 (230 V)

Overførselsmodul 40X8307

Bestilling af en spildtonerflaske
En meddelelse på printerdisplayet vises, når spildtonerflasken skal erstattes.

Du kan få oplysninger om erstatning af en spildtonerflaske ved at følge vejledningen, der fulgte med udskriftsforsyningen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.
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Anbefalet varenummer

Navn på komponent Varenummer

Spildtonerbeholder C734X77G

Bestilling af ADF-reservedele
Bestil ADF-reservedele, hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem ADF-enheden.

For information om erstatning af ADF-komponenterne skal du følge vejledningen der fulgte med komponenterne.

Anbefalede komponentnumre

Navn på komponent Varenummer

ADF opsamlingsenhed 40X5188

Skilleplade 40X5187

ADF-indføringsplade 40X5189

Bestilling af en fotokonduktor
En meddelelse vises på printerdisplayet, når en fotokonduktor skal erstattes.

For information om erstatning af en fotokonduktor, skal du følge vejledningen der fulgte med udskriftsforsyningen.

Anbefalede komponentnumre

Navn på komponent Varenummer

Fotokonduktor C734X20G

Fotokonduktor, pakke med flere C734X24G

Bemærkninger:

• Alle fire fotokonduktorer skal udskiftes samtidigt.

• Nulstil vedligeholdelsestælleren, når du har installeret de fire nye fotokonduktorer.
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