
Příručka pro spotřební materiál
V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce spotřebního
materiálu ve své oblasti. V ostatních zemích nebo oblastech navštivte webovou stránku společnosti Lexmark na adrese
www.lexmark.com , nebo kontaktuje prodejce, u kterého jste tiskárnu zakoupili.

Poznámky:

• Pomocí ukazatele množství toneru lze odhadnout, kolik toneru zbývá v kazetě.

• Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu Letter nebo A4.

Objednání tiskové kazety
Pokud se zobrazí hlášení 88 [barva] kazeta dochází. nebo 88 Vyměňte [barva] kazetu., objednejte novou kazetu.

Odhadovaná hodnota výtěžnosti kazety je ve shodě s normou ISO/IEC 19798. Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25 %) může mít
v delším období negativní vliv na skutečnou výtěžnost a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Doporučená tisková kazeta a číslo dílu

Název součásti Kazeta návratového programu společnosti Lexmark Běžná kazeta

Azurová tisková kazeta

Extra vysokokapacitní azurová tisková kazeta

C792A1CG

X792X1CG

C792A2CG

X792X2CG

Purpurová tisková kazeta

Extra vysokokapacitní purpurová tisková kazeta

C792A1MG

X792X1MG

C792A2MG

X792X2MG

Žlutá tisková kazeta

Extra vysokokapacitní žlutá tisková kazeta

C792A1YG

X792X1YG

C792A2YG

X792X2YG

Černá tisková kazeta

Extra vysokokapacitní černá tisková kazeta

C792A1KG

X792X1KG

C792A2KG

X792X2KG

Objednání zapékače nebo přenosového modulu
Když se zobrazí zpráva 80 Končí životnost zapékače nebo 83 Končí životnost přenosového modulu, objednejte náhradní zapékač
anebo přenosový modul.

Když se zobrazí zpráva 80 Vyměňte zapékač nebo 83 Vyměňte přenosový modul, nainstalujte nový zapékač anebo přenosový
modul. Informace o instalaci naleznete v materiálech, které byly se součástkou dodány.

Název součásti Výrobní číslo

Zapékač 40X7102

40X7100

40X7101

Přenosový modul 40X7103

Objednání nádobky na odpadní toner
Když se zobrazí zpráva 82 Nádobka na odpadní toner téměř plná, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner.

Příručka pro spotřební materiál
Stránka 1 z 2

http://www.lexmark.com


Vyměňte nádobku na odpadní toner ve chvíli, kdy se objeví zpráva 82 Vyměňte nádobku na odpadní toner.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Název součásti Výrobní číslo

Nádobka na odpadní toner C792X77G

Objednávání náhradních dílů automatického podavače dokumentů
Máte-li problém s podáváním dvou papírů současně nebo pokud automatický podavač dokumentů nepracuje správně, objednejte
si náhradní díly automatického podavače dokumentů.

Název součásti Výrobní číslo

Zaváděcí komplet automatického podavače dokumentů 40X5188

Oddělovací podložka 40X5187

Zvedací podložka automatického podavače dokumentů 40X5189
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