
Vejledning til forbrugsstoffer
Nedenstående tabel viser de varenumre, som du skal bruge, når du bestiller forbrugsstoffer.

Bestilling af tonerpatroner
Når meddelelsen 88.xx [color] patron er snart brugt eller 88.xx [color] patron næsten tom vises,
skal du bestille en ny patron.

Når meddelelsen 88.2x Udskift [color] patron vises, skal du udskifte den angivne patron.

Estimeret ydelse for tonerpatron er baseret på standarden ISO/IEC 19798 (med ca. 5 % dækning pr. farve). Meget lav
udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde
for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedele, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent Varenummer

Sort højtydende tonerpatron C925H2KG

Gul højtydende tonerpatron C925H2YG

Magenta højtydende tonerpatron C925H2MG

Cyan højtydende tonerpatron C925H2CG

Bestilling af billedenheder
Når teksten 84.xx [Color] billedenhed næsten tom, eller 84.xx [Color] billedenhed næsten tom
vises, skal der bestilles en ny billedenhed.

Når 84.xx Udskift [color] billedenhed og [color] patron vises, skal den angivne billedenhed og
tonerpatron udskiftes.

Anbefalede billedenheder og varenumre

Navn på komponent Varenummer

Sort billedenhed C925X72G

Gul billedenhed C925X75G

Magenta billedenhed C925X74G

Cyan billedenhed C925X73G

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul
Når advarslerne 80.xx Fuser snart opbrugt, 80.xx Fuser næsten opbrugt eller 83.xx
Overførselsmodul snart opbrugt vises, skal du bestille en ny fuser eller et nyt overførselsmodul.
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Når advarslerne 80.xx Udskift fuser eller 83.xx Udskift overførselsmodul vises, skal en ny fuser eller nyt
overførselsmodul installeres. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent Varenummer

Fuser 40X6013 (110 volt)

40X6093 (220 volt)

Overførselsmodul 40X6011

Bestilling af en spildtonerflaske
Når 82.xx Spildtonerflaske næsten fuld vises, skal du bestille en ny spildtonerflaske.

Spildtonerflasken skal udskiftes, når meddelelsen 82.xx Udskift spildtonerflaske vises.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent Varenummer

Spildtonerbeholder C925X76G

Bestilling af ADF-reservedele
Bestil ADF-reservedele, hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem ADF-
enheden.

Navn på komponent Varenummer

ADF-skillerulle 40X6328

ADF-opsamlingsrulle 40X6327
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