
Οδηγός αναλωσίμων
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι κωδικοί εξαρτημάτων για την παραγγελία αναλωσίμων.

Παραγγελία κασετών τόνερ
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα 88.xx [color] cartridge low (88.xx Χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]) ή 88.xx [color]
cartridge nearly low (88.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη κασέτας [χρώμα]), παραγγείλετε νέα κασέτα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα 88 Replace [color] cartridge (88 Αντικαταστήστε την κασέτα [χρώμα]), αντικαταστήστε
την καθορισμένη κασέτα τόνερ.

Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 19798 (με περίπου 5% κάλυψη ανά χρώμα). Η
εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης (μικρότερη από 1,25% για ένα χρώμα) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της κασέτας πριν
την εξάντληση του τόνερ.

Συνιστώμενες κασέτες τόνερ και κωδικοί προϊόντος

Όνομα προϊόντος Κωδικός εξαρτήματος

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος μαύρου X950X2KG

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κίτρινου X950X2YG

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα X950X2MG

Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κυανού X950X2CG

Παραγγελία μονάδας φωτοαγωγού
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 84.xx [Color] photoconductor low (84.xx Χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]) ή 84.xx
[Color] photoconductor nearly low (84.xx Σχετικά χαμηλή στάθμη φωτοαγωγού [Χρώμα]), παραγγείλτε μία
ανταλλακτική μονάδα φωτοαγωγού.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 84.xx Replace [color] photoconductor (84.xx Αντικαταστήστε το φωτοαγωγό [χρώμα]),
αντικαταστήστε τον καθορισμένο φωτοαγωγό.

Συνιστώμενες μονάδες φωτοαγωγών και κωδικοί εξαρτημάτων

Όνομα προϊόντος Κωδικός εξαρτήματος

Μονάδα φωτοαγωγού

• Ασπρόμαυρη εκτύπωση

• Κυανό

• Ματζέντα

• Κίτρινο

C950X71G

Κιτ φωτοαγωγού CMY (Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο)

Σημείωση: Οι μονάδες φωτοαγωγού CMY μπορεί να εξαντληθούν όλες ταυτόχρονα.

C950X73G

Παραγγελία δοχείου αποβλήτων τόνερ
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 82.xx Waste toner bottle nearly full (82.xx Το δοχείο υπολειμμάτων τόνερ είναι σχεδόν
πλήρες), παραγγείλτε ένα ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.
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Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 82.xx Replace waste toner bottle (82.xx Αντικατάσταση δοχείου υπολειμμάτων τόνερ),
αντικαταστήστε το ανταλλακτικό δοχείο υπολειμμάτων τόνερ.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ.

Όνομα προϊόντος Κωδικός εξαρτήματος

Δοχείο αποβλήτων τόνερ C950X76G

Παραγγελία κασετών συρραφής
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Staples Low (Χαμηλά αποθέματα συρραπτικού) ή Staples Empty (Χωρίς απόθεμα
συρραπτικού), παραγγείλτε την καθορισμένη κασέτα συρραπτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις εικόνες που βρίσκονται στο εσωτερικό της θύρας της μονάδας
συρραφής.

Όνομα προϊόντος Κωδικός εξαρτήματος

Staple Cartridges 3 pack (Συρραπτικά G5) 25A0013

Advanced Booklet Staples (Συρραπτικά G11 και G12) 21Z0357
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