
Handleiding voor supplies
In de V.S. belt u voor het bestellen van supplies +1-800-539-6275 voor informatie over erkende dealers van Lexmark supplies in
uw omgeving. In andere landen of regio's kunt u terecht op de website van Lexmark op www.lexmark.com of neemt u contact
op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

Opmerkingen:

• De tonermeter geeft een benadering van de hoeveelheid toner die over is in uw cartridge.

• De geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op afdrukken op normaal papier van A4- of Letter-
formaat.

Tonercartridge bestellen
Als het bericht 88 [kleur] cartridge bijna leeg of 88 Vervang cartridge [kleur] wordt weergegeven,
moet u een nieuwe cartridge bestellen.

Het geschatte rendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-norm. Extreem lage afdrukdekking (minder dan 1,25%) gedurende
langere periode kan een negatieve invloed hebben op het werkelijke rendement van die kleur en kan ervoor zorgen dat
cartridgeonderdelen eerder kapot gaan dan dat de toner leeg raakt.

Aanbevolen cartridges en bijbehorende artikelnummers

Onderdeel Cartridge in Lexmark Retourneerprogramma Normale cartridge

Cyaan tonercartridge

Cyaan tonercartridge met extra hoog rendement

C792A1CG

X792X1CG

C792A2CG

X792X2CG

Magenta tonercartridge

Magenta tonercartridge met extra hoog rendement

C792A1MG

X792X1MG

C792A2MG

X792X2MG

Gele tonercartridge

Gele tonercartridge met extra hoog rendement

C792A1YG

X792X1YG

C792A2YG

X792X2YG

Zwarte tonercartridge

Zwarte tonercartridge met extra hoog rendement

C792A1KG

X792X1KG

C792A2KG

X792X2KG

Een verhittingsstation of een overdrachtsmodule bestellen
Wanneer 80 Verhittingsstation bijna versleten of 83 Overdrachtsmodule bijna versleten wordt
weergegeven, moet u een nieuw verhittingsstation of een nieuwe overdrachtsmodule bestellen.

Als 80 Vervang verhittingsstation of 83 Vervang overdrachtsmodule wordt weergegeven, moet u het
nieuwe verhittingsstation of de nieuwe overdrachtsmodule installeren. Raadpleeg de documentatie bij het onderdeel voor
informatie over de installatie.

Onderdeel Artikelnummer

Verhittingsstation 40X7102

40X7100

40X7101

Overdrachtsmodule 40X7103
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Toneroverloopfles bestellen
Bestel een nieuwe toneroverloopfles als 82 Toneroverloopfles is bijna vol wordt weergegeven.

Vervang de toneroverloopfles als 82 Vervang toneroverloopfles wordt weergegeven.

Opmerking: Hergebruik van een toneroverloopfles wordt afgeraden.

Onderdeel Artikelnummer

Toneroverloopfles C792X77G

Vervangende onderdelen voor de ADI bestellen
Bestel vervangende onderdelen voor de ADI als het papier niet per vel wordt ingevoerd of niet via de ADI wordt ingevoerd.

Artikelnaam Artikelnummer

Grijpmechanisme van ADI 40X5188

Papierscheiding 40X5187

ADI-grijprolkussentje 40X5189
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