
Förbrukningsartikelguide
I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Beställa en tonerpatron
När ett meddelande visas på skrivarens display som anger vilken tonerpatron som behöver bytas ut ska du genast beställa en ny
tonerpatron.

Se hur du byter ut en tonerpatron i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Den beräknade kapaciteten för en patron baseras på standarden ISO/IEC 19798 (med 5 % täckning per färg). Extremt låg täckning
(mindre än 1,25 % för en färg) under en längre tid kan ha negativ inverkan på åtgången av den färgen och göra att delar av
patronen slutar fungera innan bläcket är slut.

Rekommenderade bläckpatroner och artikelnummer

Artikelnamn Lexmark returprogrampatron Vanlig bläckpatron

Svart tonerpatron med hög kapacitet X746H1KG X746H2KG

Gul tonerpatron

Gul tonerpatron med hög kapacitet

X746A1YG

X748H1YG

X746A2YG

X748H2YG

Magenta tonerpatron

Magenta tonerpatron med hög kapacitet

X746A1MG

X748H1MG

X746A2MG

X748H2MG

Cyan tonerpatron

Cyan tonerpatron med hög kapacitet

X746A1CG

X748H1CG

X746A2CG

X748H2CG

Beställa en fixeringsenhet eller ett överföringsband
När fixeringsenheten eller överföringsbandet behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut överföringsbandet eller fixeringsenheten i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn Artikelnummer

Fixeringsenhet 40X8112 (100 V)

40X8110 (115 V)

40X8111 (230 V)

Överföringsband 40X8307

Beställa en uppsamlingsflaska
När uppsamlingsflaskan behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut uppsamlingsflaskan i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Obs! Återanvändning av uppsamlingsflaskan rekommenderas inte.
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Rekommenderat artikelnummer

Artikelnamn Artikelnummer

Uppsamlingsflaska C734X77G

Beställa ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren
Beställ ersättningsdelar till den automatiska dokumentmataren om du får problem med dubbel pappersmatning eller papperet
inte kan matas genom den automatiska dokumentmataren.

Om du vill ha informatiom om hur du byter ut delarna till den automatiska dokumentmataren kan du se instruktionsbladen som
medföljde delarna.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn Artikelnummer

Inmatningsset till automatisk dokumentmatare 40X5188

Skiljebladsdyna 40X5187

Inmatningsplatta till den automatiska dokumentmataren 40X5189

Beställa en fotoledare
När en fotoledare behöver bytas ut visas ett meddelande på skrivarens display.

Se hur du byter ut en fotoledare i instruktionsbladet som medföljde utbytesdelen.

Rekommenderade artikelnummer

Artikelnamn Artikelnummer

Fotoledare C734X20G

Fotoledare, Multi‑Pack C734X24G

Anmärkningar:

• Samtliga fyra fotoledare måste bytas ut samtidigt.

• Återställ serviceräknaren när du har installerat de fyra nya fotoledarna.
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