
Ghid privind consumabilele
Următorul tabel listează codurile de produse pentru comandarea consumabilelor.

Comandarea cartuşelor de toner
Când apar mesajele 88.xx [color] cartridge low (88.xx Cartuş [culoare] consumat) sau 88.xx [color] cartridge
nearly low (88.xx Cartuş [color] aproape consumat), comandaţi un cartuş nou.

Când apare mesajul 88.2x Replace [color] cartridge (88.2x Înlocuiţi cartuşul [culoare]), înlocuiţi cartuşul specificat.

Randamentul estimat al cartuşelor se bazează pe standardul ISO / IEC 19798 (cu o acoperire de aproximativ 5% pe
culoare). Imprimarea cu acoperiri extern de mici (sub 1,25% pentru o culoare), în decursul unor perioade mari de timp,
poate să influenţeze negativ randamentul efectiv pentru acea culoare şi să determine probleme în funcţionarea
componentelor respective ale cartuşelor, înainte de epuizarea tonerului.

Cartuşe de toner şi coduri de produs recomandate

Denumire componentă Număr componentă

Cartuş de toner cu randament mare - Negru C925H2KG

Cartuş de toner cu randament mare - Galben C925H2YG

Cartuş de toner cu randament mare - Magenta C925H2MG

Cartuş de toner cu randament mare - Cyan C925H2CG

Comandarea unităţilor imagistice
Când apare mesajul 84.xx [Color] imaging unit low (84.xx unitate imagistică [culoare] descărcată) sau 84.xx
[Color] imaging unit nearly low (84.xx unitate imagistică [culoare] aproape descărcată), comandaţi o unitate
imagistică de schimb.

Când apare mesajul 84.xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge (84.xx Înlocuiţi unitatea imagistică
[culoare] şi cartuşul [culoare], înlocuiţi unitatea imagistică respectivă şi cartuşul de toner.

Unităţile imagistice recomandate şi codurile produselor

Denumire componentă Număr componentă

Unitate imagistică pentru negru C925X72G

Unitate imagistică pentru galben C925X75G

Unitate imagistică pentru magenta C925X74G

Unitate imagistică pentru cyan C925X73G

Comandarea unei unităţi de fuziune sau a unui modul de transfer
Când apare mesajul 80.xx Fuser life warning (80.xx Avertisment privind durata de viaţă a unităţii de fuziune),
80.xx Fuser near life warning (80.xx Avertisment privind apropierea finalului duratei de viaţă a unităţii de
fuziune) sau 83.xx Transfer module life warning (83.xx Avertisment privind durata de viaţă a modulului de
transfer), comandaţi o unitate de fuziune sau un modul de transfer de schimb.
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Când apare mesajul 80.xx Replace fuser (80.xx Înlocuiţi unitatea de fuziune) sau 80.xx Replace transfer module
(80.xx Înlocuiţi modulul de transfer), instalaţi noua unitate de fuziune sau noul modul de transfer. Pentru informaţii
referitoare la instalare, consultaţi documentaţia care însoţeşte piesa.

Denumire componentă Număr componentă

Fuser (Unitate de fuziune) 40X6013 (110 volţi)
40X6093 (220 volţi)

Modul de transfer 40X6011

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual
Când apare mesajul 82.xx Waste toner bottle nearly full (Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin),
comandaţi un recipient de schimb pentru toner rezidual.

Când apare mesajul 82.xx Replace waste toner bottle (Înlocuiţi recipientul pentru toner rezidual), înlocuiţi
recipientul pentru toner rezidual.

Notă: Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Denumire componentă Număr componentă

Recipient pentru toner rezidual C925X76G

Comandarea pieselor de schimb pentru ADF
Comandaţi piesele de schimb pentru ADF dacă întâmpinaţi probleme cu alimentarea dublă a hârtiei sau când hârtia
nu se alimentează prin ADF.

Denumire componentă Număr componentă

Rolă de separare ADF 40X6328

Rolă de culegere ADF 40X6327
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