
Supplies guide (Ghid pentru consumabile)
Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactaţi Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informaţii despre
distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte ţări sau regiuni, vizitaţi site-ul Web Lexmark
la adresa www.lexmark.com sau contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat imprimanta.

Comandarea cartuşelor de toner
Când apar mesajele 88.xx Cartuş [culoare] consumat sau 88.xx Cartuş [color] aproape consumat, comandaţi un
cartuş nou.

Când apare mesajul 88.2x Înlocuiţi cartuşul [culoare], înlocuiţi cartuşul specificat.

Randamentul estimat al cartuşelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe
culoare). Imprimarea cu acoperiri extern de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp,
poate să influenţeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare şi să determine probleme în funcţionarea
componentelor respective ale cartuşelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartuşe de toner şi coduri de produs recomandate

Nume componentă Număr componentă

Cartuş de toner cu randament mare - Negru C950X2KG

Cartuş de toner cu randament mare - Galben C950X2YG

Cartuş de toner cu randament mare - Magenta C950X2MG

Cartuş de toner cu randament mare - Cyan C950X2CG

Comandarea unei unităţi fotoconductor
Când apare mesajul 84.xx Fotoconductor [culoare] epuizat sau 84.xx Fotoconductor [culoare] aproape
epuizat, comndaţi o unitate fotoconductor de schimb.

Când apare mesajul 84 Înlocuiţi fotoconductorul [culoare], trebuie să înlocuiţi fotoconductorul specificat.

Unităţile fotoconductor recomandate şi codurile produselor

Nume componentă Număr componentă

Unitate fotoconductor
• Negru
• Cyan
• Magenta
• Galben

C950X71G

Kit de fotoconductor CMY (Cyan, Magenta, Galben)
Notă: Unităţile fotoconductor CMY pot ajunge la finalul duratei de utilizare în acelaşi timp.

C950X73G

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual
Când apare mesajul 82.xx Waste toner bottle nearly full (Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin),
comandaţi un recipient de schimb pentru toner rezidual.
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Când apare mesajul 82.xx Replace waste toner bottle (Înlocuiţi recipientul pentru toner rezidual), înlocuiţi
recipientul pentru toner rezidual.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Nume componentă Număr componentă

Recipient pentru toner rezidual C950X76G

Comandarea cartuşelor de capse
Când apare mesajul Staples Low (Lipsesc capse) sau Staples Empty (Fără capse), comandaţi cartuşul de capse
specificat.

Pentru mai multe informaţii, vedeţi ilustraţiile din interiorul uşiţei pentru capsator.

Nume componentă Număr componentă

Cartuşe de capse--pachet de 3 (capse G5) 25A0013

Capse speciale pentru broşură (capse G11 şi capse G12) 21Z0357
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