
المستلزمات دليل
Lexmark وآالء حول معلومات على للحصول 1-800-539-6275 الرقم على Lexmark بـ اتصل المتحدة، الواليات في الطباعة مستلزمات شراء لطلب

 العنوان على الويب شبكة على Lexmark موقع بزيارة تفضل األخرى، والمناطق الدول في. بها تقيم التي المنطقة في الطباعة لمستلزمات المعتمدين
www.lexmark.com الطابعة منه اشتريت الذي بالمكان اتصل أو.

:مالحظات

.الخرطوشة في المتبّقية الحبر مسحوق لكمية تقديرية قيمة الحبر مقياس يوفر•
.A4 أو Letter بحجم عادي ورق على الطباعة إجراء الطابعة، لمستلزمات االفتراضي العمر تقديرات جميع تفترض•

الطباعة خرطوشة طلب
.جديدة خرطوشة اطلب ،]اللون [خرطوشة استبدال 88 أو منخفض] اللون [الحبر بخرطوشة الحبر مستوى 88 الرسالة ظهور عند

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

به الموصى الجزء ورقم الطباعة خرطوشة

العادية الخرطوشةاإلرجاع ببرنامج الخاصة Lexmark خرطوشةالجزء اسم

السماوي الطباعة خرطوشة
اإلنتاجية فائقة السماوية الطباعة خرطوشة

C792A1CG
X792X1CG

C792A2CG
X792X2CG

األرجوانية الطباعة خرطوشة
اإلنتاجية فائقة األرجوانية الطباعة خرطوشة

C792A1MG
X792X1MG

C792A2MG
X792X2MG

الصفراء الطباعة خرطوشة
اإلنتاجية فائقة الصفراء الطباعة خرطوشة

C792A1YG
X792X1YG

C792A2YG
X792X2YG

السوداء الطباعة خرطوشة
اإلنتاجية فائقة السوداء الطباعة خرطوشة

C792A1KG
X792X1KG

C792A2KG
X792X2KG

نقل وحدة أو صهر وحدة طلب
Transfer Module Life Warning 83 أو )الصهر لوحدة االفتراضي العمر انتهاء قرب تحذير Fuser Life Warning (80 80 الرسالة ظهور حالة في

.بديلة نقل وحدة أو صهر وحدة اطلب ،)النقل لوحدة االفتراضي العمر انتهاء قرب تحذير 83)

رآِّب ،)النقل وحدة استبدال Replace Transfer Module (83 83 أو )الصهر وحدة استبدال Replace Fuser (80 80 الرسالة ظهور حالة في
.الوحدة مع الواردة الوثائق انظر الترآيب، معلومات على للحصول. الجديدة النقل وحدة أو الصهر وحدة

الجزء رقمالجزء اسم

40X7102الصهر جهاز
40X7100
40X7101

40X7103النقل وحدة

الحبر مسحوق نفايات زجاجة طلب
مسحوق لنفايات بديلة زجاجة اطلب ،)تقريًبا ممتلئة الحبر مسحوق نفايات زجاجة Waste toner bottle nearly full (82 82 الرسالة ظهور حالة في

.الحبر

المستلزمات دليل
2 من 1 الصفحة

http://www.lexmark.com
http://www.lexmark.com


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

.الحبر مسحوق نفايات زجاجة استخدام بإعادة يوصى ال :مالحظة

الجزء رقمالجزء اسم

C792X77Gالحبر مسحوق نفايات زجاجة

)ADF( التلقائية المستندات تغذية لوحدة البديلة األجزاء شراء طلب
خالل من الورق تغذية على القدرة عدم أو زوجي بشكل الورق تغذية مشكالت مواجهة حالة في) ADF( التلقائية المستندات تغذية لوحدة بديلة أجزاء شراء بطلب قم

).ADF( التلقائية المستندات تغذية وحدة

الجزء رقمالجزء اسم

ADF(40X5188( التلقائية المستندات تغذية لوحدة االلتقاط مجموعة

40X5187الفاصل لوحة

ADF(40X5189( التلقائية المستندات تغذية بوحدة الخاصة االلتقاط لوحة
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