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Festékkazetták rendelése
Amikor megjelenik a 88.xx [szín] kazettában kevés a tinta vagy 88.xx [szín] kazetta kifogyóban üzenet, rendeljen új kazettát.

Amikor megjelenik a 88 Cserélje ki a [szín] festékkazettát üzenet, cserélje ki a megadott kazettát.

A becsült lapkapacitás az ISO/IEC 19798 szabványon alapul (körülbelül 5%-os lefedettség színenként). A hosszú ideig fennálló
szélsőségesen alacsony (kevesebb mint 1,25% egy adott színre) nyomtatási lefedettség negatív hatással lehet az adott szín
tényleges kapacitására és a kazetta alkatrészei meghibásodását okozhatja még a festék kifogyása előtt.

Javasolt festékkazetták és cikkszámok

Az alkatrész neve Cikkszám

Nagy kapacitású fekete festékkazetta C950X2KG

Nagy kapacitású sárga festékkazetta C950X2YG

Nagy kapacitású bíbor festékkazetta C950X2MG

Nagy kapacitású cián festékkazetta C950X2CG

Fotokonduktor egység rendelése
Amikor megjelenik a 84.xx [szín] fotokonduktor szintje alacsony vagy 84.xx [szín] fotokonduktor kifogyóban üzenet, rendeljen
csere fotokonduktor egységet.

Amikor megjelenik a 84.xx Cseréljen [szín] fotokonduktort üzenet, cserélje ki a megadott fotokonduktort.

Ajánlott fotokonduktor egységek és cikkszámok

Az alkatrész neve Cikkszám

Fotokonduktor egység

• Fekete

• Cián

• Bíbor

• Sárga

C950X71G

CMY (cián, bíbor, sárga) fotokonduktor készlet

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a CMY fotokonduktor egységek egyszerre érik el az élettartamuk végét.

C950X73G
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Hulladékfesték-tartály megrendelése
Ha megjelenik a 82 Hulladékfesték-tartály majdnem tele üzenet, rendeljen új hulladékfesték-tartályt.

Ha megjelenik 82.xx Cserélje ki a festékhulladék-tartályt üzenet, cserélje ki a hulladékfesték tartályt.

Megjegyzés: A hulladékfesték-tartály ismételt felhasználása nem javasolt.

Az alkatrész neve Cikkszám

Hulladékfesték-tartály C950X76G

Tűzőkazetták rendelése
Amikor megjelenik a Tűző kevés vagy Tűzőtartó üres üzenet, rendelje meg az adott tűzőkazettát.

További információkért lássa a tűző ajtajának belsején található ábrákat.

Az alkatrész neve Cikkszám

Tűzőkazetták – 3-as csomag (G5 kapcsok) 25A0013

Speciális füzetkapcsok (G11 kapcsok és G12 kapcsok) 21Z0357
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