
المستلزمات دليل
.المستلزمات عناصر لطلب األجزاء أرقام التالي الجدول يسرد

الحبر مسحوق خراطيش شراء طلب
xx [color] cartridge nearly.88 أو )]اللون [الخرطوشة في الحبر مستوى انخفاض xx [color] cartridge low) 88.xx.88 الرسالة ظهور عند

low) 88.xx جديدة خرطوشة شراء اطلب ،)تقريبًا] المحدد اللون ذات [بخرطوشة الحبر مستوى انخفاض.

.المحددة الحبر خرطوشة استبدل ،)]اللون [خرطوشة استبدل Replace [color] cartridge) 88 88 الرسالة ظهور عند

%1.25 من أقل (االنخفاض شديدة الطباعة لتغطية يكون قد). لون لكل تقريًبا% 5 بتغطية (ISO/IEC 19798 لمعيار وفًقا المقدرة الخرطوشة إنتاجية تحديد تم
.الحبر نفاد قبل الخرطوشة أجزاء إتالف في تتسبب وقد اللون لذلك الحقيقية اإلنتاجية على سلبي تأثير طويلة زمنية لفترات) األلوان ألحد

بها الخاصة األجزاء وأرقام بها الموصى الحبر مسحوق خراطيش

الجزء رقمالجزء اسم

X950X2KGاإلنتاجية عالية أسود حبر مسحوق خرطوشة

X950X2YGاإلنتاجية عالية أصفر حبر مسحوق خرطوشة

X950X2MGاإلنتاجية عالية أرجواني حبر مسحوق خرطوشة

X950X2CGاإلنتاجية عالية سماوي حبر مسحوق خرطوشة

ضوئي موصل وحدة طلب
xx [Color].84 أو )]اللون [الضوئي الموصل مستوى انخفاض xx [Color] photoconductor low) 84.xx.84 الرسالة ظهور عند

photoconductor nearly low) 84.xx بديلة ضوئي موصل وحدة اطلب ،)االنخفاض وشك على> اللون <الضوئي الموصل.

الضوئي الموصل استبدل ،)]المحدد اللون ذات [الضوئي الموصل استبدل xx Replace [color] photoconductor) 84.xx.84 الرسالة ظهور عند
.المحدد

بها الموصى األجزاء وأرقام الضوئي الموصل وحدات

الجزء رقمالجزء اسم

الضوئي الموصل وحدة
أسود•
سماوي•
أرجواني•
أصفر•

C950X71G

)واألصفر واألرجواني السماوي (CMY لـ الضوئي الموصل مجموعة
.نفسه الوقت في االفتراضي عمرها نهاية إلى CMY لـ الضوئي الموصل وحدات تصل قد :مالحظة

C950X73G

المستلزمات دليل
2 من 1 الصفحة



الحبر مسحوق نفايات زجاجة طلب
نفايات زجاجة استبدال اطلب ،)تقريبًا ممتلئة الحبر مسحوق نفايات زجاجة xx Waste toner bottle nearly full) 82.xx.82 الرسالة ظهور حالة في

.الحبر مسحوق

.الحبر مسحوق نفايات زجاجة استبدل ،)الحبر مسحوق نفايات زجاجة استبدل xx Replace waste toner bottle) 82.xx.82 الرسالة ظهور حالة في

.الحبر مسحوق نفايات زجاجة استخدام بإعادة يوصى ال :مالحظة

الجزء رقمالجزء اسم

C950X76Gالحبر مسحوق نفايات زجاجة

دبابيس خراطيش طلب
.الغرض لهذا المخصصة الدبابيس خرطوشة بشراء قم ،)الدبابيس نفاد (Staples Empty أو )الدبابيس انخفاض (Staples Low الرسالة تظهر عندما

.التدبيس وحدة باب داخل التوضيحية الرسوم انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

الجزء رقمالجزء اسم

G5(25A0013 دبابيس (حزم 3--دبابايس خراطيش

G12(21Z0357 ودبابيس G11 دبابيس (متقدمة آتّيب دبابيس
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