
Sarf malzemesi kılavuzu
ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için, bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak
için, 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web
sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Toner kartuşu sipariş etme
88.xx [color] kartuş az veya 88.xx [color] kartuş bitmek üzere mesajı göründüğünde yeni bir kartuş sipariş edin.

88 [color] kartuşunu değiştirin mesajı göründüğünde belirtilen kartuşu değiştirin.

Tahmini kartuş verimi, ISO / IEC 19798 standardına dayanır (renk başına yaklaşık %5 yazdırma alanıyla). Uzun süre
boyunca aşırı düşük yazdırma alanı (renk başına %1,25'ten düşük) kullanılması, o rengin gerçek verimini olumsuz
etkileyebilir ve kartuş parçalarının toner bitmeden arızalanmasına neden olabilir.

Önerilen toner kartuşları ve parça numaraları

Parça adı Parça numarası

Siyah yüksek verimli toner kartuşu C950X2KG

Sarı yüksek verimli toner kartuşu C950X2YG

Kırmızı yüksek verimli toner kartuşu C950X2MG

Mavi yüksek verimli toner kartuşu C950X2CG

Fotokondüktör birimi sipariş etme
84.xx [Color] fotokondüktör az veya 84.xx [Color] fotokondüktör bitmek üzere göründüğünde, bir yedek
fotokondüktör birimi sipariş edin.

84 xx <Renk> fotokondüktörü değiştirin görüntülendiğinde, belirtilen fotokondüktörü değiştirin.

Önerilen görüntüleme birimleri ve parça numaraları

Parça adı Parça numarası

Fotokondüktör birimi

• Siyah

• Mavi

• Kırmızı

• Sarı

C950X71G

CMY (Mavi, Kırmızı, Sarı) Fotokondüktör Kiti

Not: CMY fotokondüktör birimlerinin hepsi aynı anda ömürlerinin sonuna gelebilir

C950X73G
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Atık toner şişesi sipariş etme
82 xx Atık toner şişesi nerdeyse dolu göründüğünde, yedek atık toner şişesi siparişi verin.

82 xx Atık toner şişesini değiştirin görüntülendiğinde, atık toner şişesini değiştirin.

Not: Atık toner şişesinin yeniden kullanılması önerilmez.

Parça adı Parça numarası

Atık toner şişesi C950X76G

Zımba kartuşları sipariş etme
Ekranda Zımba Az veya Zımba Boş mesajı görüntülendiğinde, belirtilen zımba kartuşunu sipariş edin.

Daha fazla bilgi için, zımba kapağının içindeki resimlere bakın.

Parça adı Parça numarası

Zımba Kartuşları--3 paket (Zımba G5) 25A0013

Gelişmiş Kitapçık Zımbaları (Zımba G11 ve Zımba G12) 21Z0357
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