
Příručka pro spotřební materiál
Následující tabulka obsahuje čísla součástí, která slouží pro objednávání položek spotřebního materiálu.

Objednání kazet s tonerem
Pokud se zobrazí hlášení 88.xx [barva] kazeta dochází. nebo 88.xx [barva] kazeta je prakticky prázdná., objednejte novou
kazetu.

Pokud se zobrazí hlášení 88.2x Vyměňte [barva] kazetu., vyměňte příslušnou kazetu.

Odhadovaná výtěžnost kazety je založena na normě ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně
než 1,25% na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety
selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Doporučené tonerové kazety a číselná označení dílů

Název součásti Výrobní číslo

Černá tonerová kazeta s vysokou výtěžností C925H2KG

Žlutá tonerová kazeta s vysokou výtěžností C925H2YG

Purpurová kazeta s vysokou výtěžností C925H2MG

Azurová kazeta s vysokou výtěžností C925H2CG

Objednání zobrazovacích válců
Jakmile se zobrazí hlášení 84.xx [Barva] zobrazovací válec – dochází toner nebo 84.xx [Barva] zobrazovací válec je téměř
prázdný, objednejte náhradní zobrazovací válec.

Jakmile se zobrazí zpráva 84.xx Vyměňte [barva] zobrazovací válec a [color] kazetu, vyměňte uvedený zobrazovací válec
a tonerovou kazetu.

Doporučené zobrazovací válce a číselná označení dílů

Název součásti Výrobní číslo

Černý zobrazovací válec C925X72G

Žlutý zobrazovací válec C925X75G

Purpurový zobrazovací válec C925X74G

Azurový zobrazovací válec C925X73G

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

Příručka pro spotřební materiál
Stránka 1 z 2



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

Název součásti Číslo součásti

Zapékač 40X6013 (110 V)
40X6093 (220 V)

Přenosový modul 40X6011

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

Nádobku na odpadní toner vyměňte ve chvíli, kdy se zobrazí zpráva 82.xx Vyměňte nádobku na odpadní toner.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Název součásti Výrobní číslo

Nádobka na odpadní toner C925X76G

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

Název součásti Číslo součásti

oddělovací váleček podavače ADF 40X6328

zaváděcí válec podavače ADF 40X6327
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