Artikelnaam

Artikelnummer C540 en C543 C544 C546

Gele tonercartridge met extra hoog rendement

C544X2YG

X

Retourneerprogramma zwarte tonercartridge met extra hoog rendement

C546U1KG

X

X

Zwarte tonercartridge met extra hoog rendement

C546U2KG

X

X

Beeldverwerkingskits bestellen
Wanneer het bericht Vervang zwarte en kleurenbeeldverwerkingskit of Vervang zwarte
beeldverwerkingskit verschijnt, bestelt u een nieuwe kit.
Artikelnaam

Artikelnummer C540, C543, C544 C546

Zwart/wit- en kleurenbeeldverwerkingskit C540X74G
Zwart/wit-beeldverwerkingskit

C540X71G

Fotoconductoreenheid

C540X35G

Niet ondersteund

Zwarte developer-unit

C540X31G

Niet ondersteund

Cyaan developer-unit

C540X32G

Niet ondersteund

Magenta developer-unit

C540X33G

Niet ondersteund

Gele developer-unit

C540X34G

Niet ondersteund

Toneroverloopfles bestellen
Bestel een nieuwe toneroverloopbak als het bericht 82 Vervang toneroverloop wordt weergegeven. De
toneroverloopbak moet worden vervangen als 82 Vervang toneroverloop wordt weergegeven.
Naam onderdeel

Artikelnummer

Toneroverloopfles C540X75G

Supplies vervangen
Toneroverloopbak vervangen
Vervang de toneroverloopfles als 82 Vervang toneroverloop wordt weergegeven. De printer hervat het
afdrukken pas nadat de toneroverloopbak is vervangen.
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Bovenklep

de twee Toneroverloopbak
3

Rechterzijklep

4

Voorklep

1 Haal de nieuwe toneroverloopbak uit de verpakking.
2 Pak de voorklep aan de zijkanten vast en trek de klep naar u toe.
LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een
heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.
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3 Open de bovenklep door de knop naar voren te schuiven.

4 Verwijder de rechterzijklep.

5 Druk op de groene hendels aan beide zijden van de toneroverloopbak en verwijder de bak.

6 Plaats de toneroverloopbak in de meegeleverde verpakking.
Zie “Het recyclen van Lexmark-producten” op pagina 39 voor meer informatie.
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7 Plaats de nieuwe toneroverloopbak.

8 Plaats de rechterzijklep terug.

9 Sluit de bovenklep.
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10 Sluit de voorklep.

Een zwart/wit- en kleurenkit vervangen
Vervang de zwarte en kleurenkit als 31.yy Beeldverwerkingskit defect wordt weergegeven.

1 Pak de voorklep aan de zijkanten vast en trek de klep naar u toe.
LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een
heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

2 Open de bovenklep door de knop naar voren te schuiven.
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