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 bizhub 758/PRO 958 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Afwerkingseenheidconnector Sluit de kabel van de afwerkingseenheid aan. 

2 Filter Wordt gebruikt voor het verzamelen van tonerpoeders binnenin de 
hoofdeenheid. 

3 Netsnoer Wordt gebruikt om deze machine van stroom te voorzien. 

4 In-/uitschakelaar van de 
verwarming 

Wordt gebruikt om het gebruik van de Verwarming in of uit te schakelen. 
Deze functie verhindert dat papier wordt beïnvloed door de vochtigheid 
wanneer de voeding wordt ingeschakeld. 
De in-/uitschakelaar van de verwarming is optioneel in sommige 
gebieden. 

5 USB-poort (type B) 
USB 2.0/1.1 

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een via USB 
aangesloten printer. 

6 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor verbinding met de authenticatie-eenheid of draadloze 
LAN-interfacekit. 
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Nr. Naam Beschrijving 

7 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor verbinding met de authenticatie-eenheid of draadloze 
LAN-interfacekit. 

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

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een 
netwerkprinter of netwerkscanner. 

9 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de faxkitkabel (lijn 2). 

10 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de faxkitkabel (lijn 1). 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 5 en 8. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 558/458/368/308 

 
 

Nr. Naam 

1 In-/uitschakelaar van de verwarming 

2 Netsnoer 

3 Telefoonaansluiting 4 (LINE PORT4) 

4 Telefoonaansluiting 3 (LINE PORT3) 

5 Stekker voor het aansluiten van een telefoon (TEL PORT1) 

6 Telefoonaansluiting 1 (LINE PORT1) 

7 Telefoonaansluiting 2 (LINE PORT2) 

8 USB-poort (type A) USB 2.0/1.1 

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

10 USB-poort (type B) USB 2.0/1.1 
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Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 9 en 10. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 654e/754e 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Afwerkingseenheidconnector Sluit de kabel van de afwerkingseenheid aan. 

2 Filter Wordt gebruikt voor het verzamelen van tonerpoeders binnenin de 
hoofdeenheid. 

3 Telefoonaansluiting 3 
(FAX3) 

Wordt gebruikt om een rechtstreekse telefoonlijn aan te sluiten. 

4 Telefoonaansluiting 4 
(FAX4) 

Wordt gebruikt om een rechtstreekse telefoonlijn aan te sluiten. 

5 Netsnoer Wordt gebruikt om deze machine van stroom te voorzien. 
De vorm van het netsnoer verschilt afhankelijk van de verkoopregio. 

6 In-/uitschakelaar van de 
verwarming 

Wordt gebruikt om het gebruik van de Verwarming in of uit te schakelen. 
Deze functie verhindert dat papier wordt beïnvloed door de vochtigheid 
wanneer de voeding wordt ingeschakeld. 
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Nr. Naam Beschrijving 

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

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een 
netwerkprinter of netwerkscanner. 

8 USB-poort (type B) 
USB 2.0/1.1 

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een via USB 
aangesloten printer. 

9 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een Authenticatie-eenheid AU-102 
of Authenticatie-eenheid AU-201. 

10 Stekker voor het aansluiten 
van een telefoon 
(TEL PORT1) 

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een telefoonkabel. 
Sluit de kabel aan op deze aansluiting wanneer u slechts één telefoonlijn 
gebruikt. 

11 Telefoonaansluiting 1 
(LINE PORT1) 

Wordt gebruikt om een rechtstreekse telefoonlijn aan te sluiten. 
Sluit de kabel aan op deze aansluiting wanneer u slechts één telefoonlijn 
gebruikt. 

12 RS-232C-poort Wordt gebruikt voor het aansluiten van een IC-kaarteenheid voor JScribe. 

13 Telefoonaansluiting 2 
(LINE PORT2) 

Wordt gebruikt om een rechtstreekse telefoonlijn aan te sluiten. 

14 Ozonfilter Wordt gebruikt voor het verzamelen van ozon binnenin de hoofdeenheid. 

 

Verklaring 

De netwerkpoort die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), is nr. 7. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoort wordt geactiveerd wanneer een kabel in de poort worden gestopt. 
 

  

 



  
NETWERKDEFINITIEPOORT 

voor bizhub zwart / wit producten 9 

 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Netsnoer Wordt gebruikt om deze machine van stroom te voorzien. 

2 USB-poort (type A) 
USB 2.0/1.1 

Wordt gebruikt voor het aansluiten van een Authenticatie-eenheid AU-102 of 
Authenticatie-eenheid AU-201. 

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

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een 
netwerkprinter of netwerkscanner. 

4 USB-poort (type B) 
USB 2.0/1.1 

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een via USB 
aangesloten printer. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 3 en 4. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 306/266 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn "Netwerkaansluiting (10 Base-T/100 Base-TX)" 
en "USB-poort (type B) voor USB 2.0". 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
 

  

Netwerkaansluiting (10 Base-T/100 Base-TX) 

USB-poort (type B) voor USB 2.0 
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 bizhub 367/287/227 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Netsnoer Wordt gebruikt om deze machine van stroom te voorzien. 

2 USB-poort (type B) 
USB 2.0/1.1 

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een via USB 
aangesloten printer. 

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

Sluit aan op deze poort wanneer u deze machine gebruikt als een 
netwerkprinter of netwerkscanner. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 2 en 3. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 4750/4050 

 
 

Nr. Naam 

1 Stroomverbinding 

2 In-/uitschakelaar 

3 USB-printerpoort (type B) 

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

5 LINE (telefoonlijn)-stekker 

6 TEL-stekker (telefoon) 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 3 en 4. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 4020 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Aansluiting printernetsnoer Sluit de printer aan op een correct geaard stopcontact. 

2 In-/uitschakelaar Schakel de printer aan of uit. 

3 Ethernetpoort Verbind de printer met een Ethernetnetwerk. 

4 EXT-poort Sluit extra apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aan op de printer en de 
telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen specifieke faxlijn hebt voor de 
printer en als deze aansluitmethode wordt ondersteund in uw land of regio. 
Opmerking: Verwijder de stekker om toegang te krijgen tot de opgegeven 
poort. 

5 LINE-poort Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaard 
wandstekker (RJ-11), DSL-filter of VoIP-adapter, of via elke andere adapter 
waarmee u toegang kunt krijgen tot de telefoonlijn voor het verzenden en 
ontvangen van faxen. 

6 USB-poort Niet gebruiken. 

7 USB-printerpoort Sluit de printer aan op een computer. 

8 Beveiligingssleuf Bevestig een slot dat de printer op zijn plaats zal houden. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 3 en 7. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 3320 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 Aansluiting printernetsnoer Sluit de printer aan op een correct geaard stopcontact. 

2 In-/uitschakelaar Schakel de printer aan of uit. 

3 Ethernetpoort Verbind de printer met een Ethernetnetwerk. 

4 EXT-poort Sluit extra apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aan op de printer en de 
telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen specifieke faxlijn hebt voor de 
printer en als deze aansluitmethode wordt ondersteund in uw land of regio. 
Opmerking: Verwijder de stekker om toegang te krijgen tot de opgegeven 
poort. 

5 LINE-poort Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaard 
wandstekker (RJ-11), DSL-filter of VoIP-adapter, of via elke andere adapter 
waarmee u toegang kunt krijgen tot de telefoonlijn voor het verzenden en 
ontvangen van faxen. 

6 USB-printerpoort Sluit de printer aan op een computer. 

7 Beveiligingssleuf Bevestig een slot dat de printer op zijn plaats zal houden. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 3 en 6. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 4700P/4000P 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 USB-poort Bevestig een optionele draadloze netwerkadapter. 

2 USB-printerpoort Sluit de printer aan op een computer. 

3 Ethernetpoort Verbind de printer met een Ethernetnetwerk. 

4 In-/uitschakelaar Schakel de printer aan of uit. 

5 Aansluiting printernetsnoer Sluit de printer aan op een stopcontact. 

6 Beveiligingssleuf Bevestig een slot dat de printer op zijn plaats zal houden. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 2 en 3. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 3301P 

 
 

Nr. Naam Beschrijving 

1 USB-poort Bevestig een optionele draadloze netwerkadapter. 

2 USB-printerpoort Sluit de printer aan op een computer. 

3 Ethernetpoort Verbind de printer met op een netwerk. 

4 Parallelle poort Sluit de printer aan op een computer. 

5 In-/uitschakelaar Schakel de printer aan of uit. 

6 Aansluiting printernetsnoer Sluit de printer aan op een stopcontact. 

7 Beveiligingssleuf Bevestig een slot dat de printer op zijn plaats zal houden. 

 

Verklaring 

De netwerkpoorten die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), zijn nrs. 2 en 3. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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 bizhub 226 
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Nr. Naam 

1 Uitvoerlade 

2 Voorblad 

3 Lade 1 

4 Ontgrendelingsknop 1ste zijklep 

5 Verlengstuk lade voor handmatige invoer 

6 Lade voor handmatige invoer 

7 Automatische duplexeenheid 

8 1ste zijklep 

9 USB-poort (Host: Scan naar USB) 

10 Stekker voor het aansluiten van een telefoon (TEL PORT) 

11 Telefoonaansluiting (LINE PORT) 

12 USB-poort (type B) USB 2.0/1.1 

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

14 Totaalteller 

15 Hoofdvoedingsschakelaar 

16 Bedieningspaneel 

 

Verklaring 

De netwerkpoort die we tonen in de zin van Lot 26 (801/2013/EU), is nr. 12. 
Met deze netwerkpoort heeft de machine een laag energieverbruik in de netwerkslaapmodus. 
De netwerkpoorten worden geactiveerd wanneer de kabels in de poorten worden gestopt. 
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