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 bizhub 758/PRO 958 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Efterbehandler-
forbindelse 

Tilslut kablet på efterbehandleren. 

2 Filter Anvendes til at samle tonerpulver inde i hovedenheden. 

3 Strømledning Anvendes til at levere strøm til maskinen. 

4 Tænd/slukknap til 
varmeenhed 

Bruges til at tænde/slukke for Varmeenheden. Denne funktion forhindrer papir i 
at blive påvirket af fugt, når der er tændt for strømmen. 
Tænd/slukknap til varmeenhed er ekstra i nogle områder. 

5 USB-port (Type B) 
USB2.0/1.1 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som en USB-tilsluttet printer. 

6 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte identifikationsenheden eller WLAN-interfacekit. 

7 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte identifikationsenheden eller WLAN-interfacekit. 
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Nr. Navn Beskrivelse 

8 Netværksstik (10Base-T/ 
100Base-TX/ 
1000Base-T) 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som et netværksprinter eller en 
netværksscanner. 

9 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte faxkit (linje 2)-kabel. 

10 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte faxkit (linje 1)-kabel. 

 

Erklæring 

De netværksporte, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 5 og 8. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 558/458/368/308 

 
 

Nr. Navn 

1 Tænd/slukknap til varmeenhed 

2 Strømledning 

3 Telefonstik 4 (LINE PORT4) 

4 Telefonstik 3 (LINE PORT3) 

5 Telefonstik (TEL PORT1) 

6 Telefonstik 1 (LINE PORT1) 

7 Telefonstik 2 (LINE PORT2) 

8 USB-port (Type A) USB2.0/1.1 

9 Netværksstik (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 

10 USB-port (Type B) USB2.0/1.1 
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Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 9 og 10. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 654e/754e 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Efterbehandler-forbindelse Tilslut kablet på efterbehandleren. 

2 Filter Anvendes til at samle tonerpulver inde i hovedenheden. 

3 Telefonstik 3 (FAX3) Bruges til at tilslutte en generel telefonabonnementslinje. 

4 Telefonstik 4 (FAX4) Bruges til at tilslutte en generel telefonabonnementslinje. 

5 Strømledning Anvendes til at levere strøm til maskinen. 
Formen på strømledningen varierer alt efter salgsområde. 

6 Tænd/slukknap til 
varmeenhed 

Bruges til at tænde/slukke for Varmeenheden. Denne funktion forhindrer 
papir i at blive påvirket af fugt, når der er tændt for strømmen. 

7 Netværksstik (10Base-T/ 
100Base-TX/1000Base-T) 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som et netværksprinter eller en 
netværksscanner. 

8 USB-port (Type B) Tilslut til denne port, når maskinen bruges som en USB-tilsluttet printer. 
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Nr. Navn Beskrivelse 

USB2.0/1.1 

9 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte identifikationsenhed AU-102 eller identifikationsenhed 
AU-201. 

10 Telefonstik (TEL PORT1) Bruges til at tilslutte en telefonledning. 
Tilslut ledningen til forbindelsen, når der kun anvendes en telefonledning. 

11 Telefonstik 1 
(LINE PORT1) 

Bruges til at tilslutte en generel telefonabonnementslinje. 
Tilslut ledningen til forbindelsen, når der kun anvendes en telefonledning. 

12 RS-232C-port Anvendes til at tilslutte en IC-kortenhed til JScribe. 

13 Telefonstik 2 
(LINE PORT2) 

Bruges til at tilslutte en generel telefonabonnementslinje. 

14 Ozonfilter Anvendes til at indsamle ozon inde i hovedenheden. 

 

Erklæring 

Netværksporten, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 7. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksporten er aktiveret, når kablet er indsat i porten. 
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 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Strømledning Anvendes til at levere strøm til maskinen. 

2 USB-port (Type A) 
USB2.0/1.1 

Anvendes til at tilslutte identifikationsenhed AU-102 eller identifikationsenhed 
AU-201. 

3 Netværksstik (10Base-T/ 
100Base-TX/1000Base-T) 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som et netværksprinter eller en 
netværksscanner. 

4 USB-port (Type B) 
USB2.0/1.1 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som en USB-tilsluttet printer. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 3 og 4. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 306/266 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er "Netværksstik (10 Base-T/ 
100 Base-TX)"- og "USB-port (type B) til USB 2.0". 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
 

  

Netværksstik (10 Base-T/100 Base-TX) 

USB-port (type B) til USB 2.0 
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 bizhub 367/287/227 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Strømledning Anvendes til at levere strøm til maskinen. 

2 USB-port (Type B) 
USB2.0/1.1 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som en USB-tilsluttet printer. 

3 Netværksstik (10Base-T/ 
100Base-TX/1000Base-T) 

Tilslut til denne port, når maskinen bruges som et netværksprinter eller en 
netværksscanner. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 2 og 3. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 4750/4050 

 
 

Nr. Navn 

1 Strømforbindelse 

2 Strømkontakt 

3 USB-printerport (Type B) 

4 Ethernet (LAN)-port (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) 

5 LINE (telefonlinje)-stik 

6 TEL (telefon)-stik 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 3 og 4. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 4020 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Stik til stømledning til 
printer 

Tilslut printeren til et korrekt jordforbundet elektrisk stik. 

2 Strømkontakt Slå printeren til eller fra. 

3 Ethernet-port Tilslut printeren til et Ethernet-netværk. 

4 EXT-port Tilslut ekstra enheder (telefon eller telefonsvarer) til printeren og telefonlinjen. 
Anvend denne port, hvis du ikke har en speciel faxlinje til printeren, og hvis 
denne tilslutningsmetode understøttes i landet eller området. 
Bemærk: Fjern stikket for at få adgang til porten. 

5 LINE-port Tilslut printeren til en aktiv telefonlinje via et standardvægstik (RJ-11), DSL-
filter eller en VoIP-adapter, eller enhver anden adapter der giver adgang til 
telefonlinjen for at sende og modtage faxer. 

6 USB-port Brug ikke. 

7 USB-printerport Tilslut printeren til en computer. 

8 Sikkerhedsrille Tilslut en lås, der holder printeren på plads. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 3 og 7. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 3320 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 Stik til stømledning til 
printer 

Tilslut printeren til et korrekt jordforbundet elektrisk stik. 

2 Strømkontakt Slå printeren til eller fra. 

3 Ethernet-port Tilslut printeren til et Ethernet-netværk. 

4 EXT-port Tilslut ekstra enheder (telefon eller telefonsvarer) til printeren og telefonlinjen. 
Anvend denne port, hvis du ikke har en speciel faxlinje til printeren, og hvis 
denne tilslutningsmetode understøttes i landet eller området. 
Bemærk: Fjern stikket for at få adgang til porten. 

5 LINE-port Tilslut printeren til en aktiv telefonlinje via et standardvægstik (RJ-11), DSL-
filter eller en VoIP-adapter, eller enhver anden adapter der giver adgang til 
telefonlinjen for at sende og modtage faxer. 

6 USB-printerport Tilslut printeren til en computer. 

7 Sikkerhedsrille Tilslut en lås, der holder printeren på plads. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 3 og 6. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 4700P/4000P 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 USB-port Tilføj en ekstra trådløs netværksadapter. 

2 USB-printerport Tilslut printeren til en computer. 

3 Ethernet-port Tilslut printeren til et Ethernet-netværk. 

4 Strømkontakt Tænd eller sluk for printeren. 

5 Stik til stømledning til 
printer 

Tilslut printeren til en stikkontakt. 

6 Sikkerhedsrille Tilslut en lås, der holder printeren på plads. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 2 og 3. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 3301P 

 
 

Nr. Navn Beskrivelse 

1 USB-port Tilføj en ekstra trådløs netværksadapter. 

2 USB-printerport Tilslut printeren til en computer. 

3 Ethernet-port Tilslut printeren til et netværk. 

4 Parallelport Tilslut printeren til en computer. 

5 Strømkontakt Tænd eller sluk for printeren. 

6 Stik til stømledning til 
printer 

Tilslut printeren til en stikkontakt. 

7 Sikkerhedsrille Tilslut en lås, der holder printeren på plads. 

 

Erklæring 

Netværksportene, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 2 og 3. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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 bizhub 226 
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Nr. Navn 

1 Udskriftsbakke 

2 Forsidedæksel 

3 Bakke1 

4 Knap til frigivelse af dæksel på 1.sidedæksel 

5 Forlænger til manuel indføringsbakke 

6 Manuel indføringsbakke 

7 Automatisk duplex-enhed 

8 1. sidedæksel 

9 USB-port (Host:Scan til USB) 

10 Stik til tilslutning af en telefon (TEL PORT) 

11 Telefonstik (LINE PORT) 

12 USB-port (Type B) USB 2.0/1.1 

13 Netværksstik (10 Base-T/100 Base-TX) 

14 Samlet antal 

15 Hovedafbryder 

16 Kontrolpanel 

 

Erklæring 

Netværksporten, som vi opgiver i den mening, der er angivet i Lot 26 (801/2013/EU), er nr. 12. 
Med denne netværksport har maskinen et lavt energiforbrug, når den er i netværksstandbytilstand. 
Netværksportene aktiveres, når kablerne er sat ind i portene. 
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