centormail
Frankeringssystem

Brugsanvisning

2

centormail – display og tastatur

Display

Multifunktionstaster
(softkeys)

Piletaster
– navigere
– bladre
– forøge / sænke værdier

Tilbage til overordnet
menu / vindue
Åbn menu for
– systemindstillinger
– administration
– statistik
– flere…
Tilbage til frankeringsmenu
(Home)

Start / stop brevtransport

Kodevalg
– se / anvende gemte produkter
– gemme produkter

Skifte mellem store og
små bogstaver
Se tekstkode [ID]
Udskriv etiketter
Vise register
Indlæsning af porto
(Teleporto)

Bekræft meddelelser og indtastninger
i pop-up-vinduer
Slet
– tryk kort på tasten: sletter enkelte indtastninger
– tryk lang tid på tasten: sætter frankeringsmenuen
tilbage til standard

Ciffertaster
– indtastning af talværdier
– indtastning af bogstaver, sætnings- og specialtegn
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Om denne brugsanvisning

Om denne brugsanvisning
Du bedes læse brugsanvisningen, inden du begynder at
arbejde med frankeringssystemet centormail. Brugsanvisningen skal opbevares i nærheden af centormail, så den altid er
lige ved hånden.
Denne brugsanvisning beskriver alle konfigurationer og udstyrsvarianter for frankeringssystemet centormail. Funktioner,
som kun er tilgængelige for bestemte konfigurationer, kendes
på, at de har en tilføjelse, f.eks. (centormail med kuvertlukker).
„centormail“ står i denne brugsanvisning som kort betegnelse
for frankeringssystemerne „centormail 120“ og
„centormail 140“.

Kortfattet beskrivelse

Den kortfattede beskrivelse giver et overblik over betjeningsmenuen og fremgangsmåden ved frankering med frankeringssystemet centormail.
Følgende signalord og symboler er tilknyttet sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning:

Advarsel! mod skader på personer eller omgivelser, for
eksempel fare for kvæstelse.
Advarsel! mod håndskader. Dette advarselssymbol markerer
også frankeringssystemets farezoner.
Vigtigt! henviser til risikoen for skader på frankeringssystemet
eller til uregelmæssigheder under frankering.
Der anvendes følgende symboler i brugsanvisningen:
• Handlingsanvisninger angives med et punkttegn.
– Opremsninger angives med tankestreg.
MENU

Menunavne og indstillingsmuligheder angives med kapitæler.
Et tip giver hjælp eller råd til, hvordan betjeningsforløbet kan
forbedres.
Visningerne for de forskellige procesforløb og menustrukturer
er beskrevet i kapitel „Sådan betjener du maskinen“ på side 29.
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Sikkerhedsanvisninger

centormail er et digitalt frankeringssystem med blækstråle-trykteknologi til stempling
af brevpost. centormail imødekommer sikkerhedsbestemmelser, som gælder for
udstyr i kontormiljøer.
For din egen sikkerheds skyld skal du følge nedenstående anvisninger:
Imødegåelse af elektriske farer
• Frankeringssystemet centormail må kun tilsluttes jordede stikdåser med en
spændingsværdi, der svarer til mærkepladens angivelser.
• Sørg for, at stikkontakten til tilslutning af frankeringssystemet centormail befinder
sig i nærheden og altid er let tilgængelig.
• Skulle en farlig situation opstå, skal du omgående trække netstikket ud af stikdåsen. Ring til kundeservice.
• Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i centormail-frankeringssystemets indvendige dele.
• Vær forsigtig med omgang med væsker.
• Pas på, når du fylder tanken i kuvertlukkeren op, at dele, der står under spænding,
ikke vædes til.
• Når frankeringssystemet er tændt, må ventilationssprækken i huset ikke være
overdækket.
• centormail-frankeringssystemets netstik skal trækkes ud inden rengøringsarbejder.
Imødegåelse af mekaniske farer
• Hold hænderne borte fra fareområder, som er markeret med et advarselssymbol.
• Hår, fingre, fyldig beklædning, halstørklæder m.m. samt smykker skal holdes på
afstand af bevægelige maskindele.
• Fjern ikke dele af huset.
• Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger må ikke fjernes. De må heller ikke deaktiveres eller på anden måde sættes ud af kraft. Sikkerhedskappen – en lille del af
huset, der sidder i området omkring frankeringsmaskinens brevudkaster – springer
af i tilfælde af fejl (ophobning eller uautoriseret indgreb), og brevtransporten stopper. Sikkerhedskappen skal sættes i igen, inden arbejdet kan fortsættes. Sikkerhedskappen må under ingen omstændigheder fastgøres yderligere.

Sikkerhedsanvisninger

Tilbehør og forbrugsmaterialer
• Anvend kun originale blækpatroner / printhoveder og blæktanke fra FrancotypPostalia.
• Blækken må ikke indtages - kan være sundhedsskadelig. Undgå, at blækken kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at blækpatroner / printhoveder og blæktanke
ikke kan komme i børns hænder. Yderligere anvisninger om brugen er vedlagt
blækpatronerne / printhovederne samt blæktankene.
• Brug kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og
datatransmissionskabler. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede.
• Brug kun den netdel, der følger med kuvertlukkeren, eller en evt. anden netdel,
som er godkendt af Francotyp-Postalia. Kontroller, at netdelen og kablerne ikke er
beskadigede.
• Brug kun batterier leveret af DAKi A/S. Læs anvisningerne vedrørende korrekt brug
og bortskaffelse, som følger med batteriet.
Generelle sikkerhedsanvisninger
• Installering og første idriftsættelse af frankeringssystemet centormail er forbeholdt
faguddannet personale, som er autoriseret af Francotyp-Postalia.
• Læs de særlige anvisninger på side 170, hvis du ønsker frankeringssystemet
centormail installeret et andet sted.
• Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af faguddannet personale, der er autoriseret af Francotyp-Postalia. Ellers bortfalder garantikravet.
Du hæfter selv for eventuelle skader.
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2

centormail – en kort præsentation
centormail er et digitalt frankeringssystem med inkjettrykteknologi (blækstråleskriver) og lodret brevtransport. Frankeres kan forsendelser af alle formater af
blæksugende materiale – fra postkort til breve i formatet
ISO B4 og med 20 mm tykkelse – samt specielle FPfrankeringsetiketter til påklæbning på forsendelsen.

Modulær opbygning

Frankeringssystemet består i sin grundudførelse af frankeringsmaskinen centormail med integreret vægt, manuel fødning og brevbakke (bakkeslisk med fangvinkel).
Denne grundudførelse kan uden problemer udvides
med komponenter til automatisk fødning, fugtning / lukning og vejning. Dette modulære koncept gør det muligt
at tilpasse frankeringssystemet fleksibelt efter den udgående posts struktur og mængde.
Frankeringsmaskinen findes i udførelserne
– centormail 120 med en ydelse på op til 120 breve i
minuttet
– centormail 140 med en ydelse på op til 140 breve i
minuttet.

Automatisk fødning
Kuvertlukker
Dynamisk vægt
Frankeringsmaskine
Power Sealer

Brevbakke

Etiketholder
Statisk vægt

centormail – en kort præsentation

Menuført betjening

Den overskuelige og brugervenlige menu i det baggrundsbelyste display gør betjeningen af alle funktioner
legende let – fra indstilling af frankeringstryk over administration af konti og lageradresser og videre til ændring
af systemparametre. Al væsentlig information i forbindelse med frankering ses samlet i frankeringsmenuen.

Frankering

Når du skal frankere, lægger du bare brevet på – frankeringssystemet centormail registrerer brevet, frankerer
og skyder forsendelsen ud til højre.

Vejning – statisk vægt

Brev som reklamemedium

Den pladsbesparende 7 kg-vægt, som er integreret i
frankeringsmaskinens hus, beregner hurtigt og pålideligt breves og mindre pakkers vægt.
Ud over den rent postale frankering kan du med centormail trykke en reklame efter eget valg og – lignende en
SMS – trykke aktuel information som slogan direkte på
forsendelsen.

Indlæsning af porto (Teleporto)

Porto indlæses via modem – hurtigt, bekvemt og, om
nødvendigt, døgnet rundt.

Sikker over for uautoriseret brug

Adgangskort i ID-kortformat sikrer, at frankeringssystemet ikke kan benyttes af uvedkommende (MASTER /
USER).

Fleksibel og aktuel

Nye reklamemotiver, tilvalgsklichéer eller nye posttakster – aktuelle data indlæses nemt i dit frankeringssystem pr. chipkort eller fremover også helt enkelt via
modemforbindelse til datacentret.

Ekstrafunktioner

Frankeringssystemet centormail har en række komfortable ekstrafunktioner. Det drejer sig bl.a. om:
– Kodevalgsfunktion til hyppigt benyttede produkter
fra Post Danmark.
– Kontofunktion til registrering og analyse af portoudgifter efter konti.
– Modtagestempel. Trykning af dato og klokkeslæt på
indgangspost.
– Listeudskrivning for kontodata, registerstatus,
systemdata og øvrige informationer.
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Ekstrafunktioner
(fortsættelse)

– Indstillelig tryk-offset til sideforskydning af position
for frankeringstryk på kuvert.
– Etiketdispenser til påtrykning af selvklæbende FPfrankeringsetiketter, f.eks. til store / tykke forsendelser og til kuverter, der er uegnede til blækstråleskriver.

Ekstra udstyr

For udvidelse af systemets samlede funktionsevne kan
tillige følgende komponenter anvendes:
– Automatisk fødning (Feeder). Trækker forsendelser
enkeltvist af stablen og fører dem til
frankeringsmaskinen. Flere forsendelser kan lægges
på, også mens brevtransporten kører.
– Kuvertlukker (Sealer) til forsendelser op til 7 mm
tykkelse. Kuvertsnipperne fugtes i kuvertlukkeren og
trykkes fast i Power Sealer.
– Dynamisk vægt. Den dynamiske vægt (egnet til forsendelser op til 1 kg) bestemmer forsendelsernes
vægt og format under transporten fra den automatiske
fødning til frankeringsmaskinen. Værdierne overføres
til frankeringsmaskinen, hvor de omsættes til den passende produktindstilling – særligt interessant for rationel bearbejdning af blandet daglig post.
En oversigt over systemkomponenterne findes på
siderne 206 - 210.

Sådan betjener du maskinen

3

Sådan betjener du maskinen

I dette kapitel lærer du centormail-frankeringssystemets grundfunktioner samt betjeningsmenuen at kende.

3.1

centormail tænd / sluk

Med hovedafbryderen – det er vippekontakten for oven til venstre på frankeringsmaskinens hus – tændes og slukkes frankeringsmaskinen og alle installerede ekstrakomponenter.

Vigtigt! Vent mindst et minut med at
tænde igen, efter at du har slukket.

Tænde
• Tryk på hovedafbryderen på I
(= TÆND).
Lyset i displayet tænder, og en opstartsrutine afvikles. centormail afprøver og
aktiverer alle komponenter.
Ved systemer med blæktank høres her
tydeligt tryksystemets pumpelyde.
Når opstartsrutinen er kørt igennem, ses
frankeringsmenuen på displayet.
centormail er driftsklar og har følgende
indstillinger til frankering:
– Forsendelsesdata, vægt og portoværdi
er sat til defaultværdier, som er gemt
som kodevalg 1 (MEM 1).
– Aktuel dato.
– Ingen reklame.
– Ingen SMS-tekstbesked.
– En konto er indstillet, hvis der er sat et
adgangskort (MASTER / USER) i.
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Slukke

Vigtigt! Sluk altid for centormail-frankeringssystemet på hovedafbryderen.
Strømtilførslen må under ingen omstændigheder afbrydes på andre måder, f.eks.
ved at trække stikket ud af stikkontakten,
inden tryksystemet er kørt i tætningsposition. Kun på den måde forebygges
indtørring og bevares en ensartet god
trykkvalitet.

• Tryk på hovedafbryderen på O
(= SLUK).
centormail afslutter igangværende processer og kører tryksystemet i tætningsposition. Dette kan tage lidt tid.
Først herefter kobler frankeringssystemet
fra. Lyset i displayet går ud.

3.2

Standby (hviletilstand)
Hvis du ikke indsætter nogen breve eller
trykker på nogen taster over et vist tidsrum, går frankeringssystemet i hviletilstand.
I hviletilstand viser centormail en pauseskærm med dato og klokkeslæt. Der er
ikke lys i displayet.
Ved at trykke på en vilkårlig tast vækkes
centormail „til live“ igen.

Sådan betjener du maskinen

3.3

Adgangskontrol – MASTER / USER

Med kortene MASTER og USER, samlet betegnet adgangskort, styres adgangsrettighederne for brug af frankeringssystemet.
Kortet med betegnelsen MASTER giver adgang til alle funktioner.
Kort med betegnelsen USER giver kun adgang til bestemte funktioner, f.eks.:
– Frankering på den tilknyttede konto.
– Lagring og ændring af kodevalg.
– Basisindstillinger og servicefunktioner for tryksystemet.
En oversigt over adgangsrettigheder findes på side 168.
Indsætning af adgangskort
• Sæt adgangskortet ind i kortlæseren i
pilens retning. Chippen på kortet skal
vende bagud.
• Skub adgangskortet ind (der mærkes
en let modstand), indtil anslag nås.
Kortet klikker i indgreb.
Udtagning af adgangskort
• Træk adgangskortet ud af kortlæseren.

3.4

Indretning af brevbakke

Brevbakken kan indstilles trinløst til de forskellige kuvertformater – op til maksimalt
250 x 353 mm (ISO B4).
• Forskyd de to fangvinkler således, at
de frankerede forsendelser kan glide
sikkert ind i brevbakken og stables
ordentligt.
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3.5

Lukkefunktion (centormail med kuvertlukker og Power Sealer)

Udstyret med de ekstra komponenter kuvertlukker og Power Sealer kan centormail
frankere og lukke brevene i én arbejdsgang. Kommende fra den automatiske fødning
løber brevene gennem kuvertlukkeren. Kuvertsnippens klæbeflade fugtes af en
svamp. Et rullesystem trykker snippen ind og transporterer brevet videre til den
næste komponent. Efter frankeringen presser Power Sealer snippen helt fast.
Lukkefunktionen kan benyttes til breve med en tykkelse på op til 7 mm. Kuverterne
skal være egnede til maskinel lukning (se side 197). Vær også opmærksom på kvaliteten af de anvendte kuverter. Til sikring af en konstant god lukkekvalitet anbefaler
vi brug af den specielle lukkevæske fra Francotyp-Postalia.
Lukning
Hvis brevene skal lukkes til:
• Drej kontakten „kuvertlukning“ i position
SEAL.
centormail overvåger niveauet i tanken
og signalerer, når mere lukkevæske skal
fyldes på. Hvordan tanken fyldes op, er
beskrevet i kapitel 15.8 på side 136.
Hvis du ikke har benyttet lukkefunktionen
i længere tid, eller hvis frankeringssystemet har været slukket i længere tid, vil der
nu automatisk blive pumpet lukkevæske
ind i fugteren. centormail sørger hermed
for, at svampen til kuvertbefugtning er tilstrækkelig våd. Befugtningsgraden
af kuverterne kan indstilles i menuen
(BEFUGTNING). Se kapitel 14.13, side 107.
Ingen lukning
Hvis brevene ikke skal lukkes til eller
allerede er lukkede:
• Drej kontakten „kuvertlukning“ i
position
NON SEAL.

Sådan betjener du maskinen

3.6

Brugerfladen

Dette kapitel beskriver centormail-frankeringssystemets brugerflade. Du vil lære de
forskellige menuer, vinduer og symboler at kende. Her forklares, hvordan menustrukturer / betjeningsforløb vises i vejledningen.

3.6.1

Tastfunktioner
Multifunktionstaster
Til højre for displayet sidder multifunktionstasterne (også kaldet softkeys). Disse taster er tilknyttet forskellige funktioner.
Den aktuelle funktion fremgår af symbolerne på displayet.
Piletaster
– Bladre i menuer, rullelister, oversigter, …
– Flytte markør (f.eks. ved tekstindtastning).
– Forøge / nedsætte værdier (ved indstilling af udvalgte
systemparametre).
Kodevalg (MEMORY)
– Vise gemte produkter og indstille dem til frankering.
– Gemme produkter som kodevalg.
Back-tast
Tilbage til overordnet menu / vindue.
Åbner menuen til systemindstillinger, information,
administrations- og servicefunktioner.
Home-tast
Tilbage til frankeringsmenuen.

Enter-tast
– Bekræfte meddelelser og
– Indtastninger i pop-up-vinduer.

17

18

Brugsanvisning centormail

Slette indtastninger, tegn og talværdier
Trykkes længe på tasten i frankeringsmenuen
(ca. 2 sekunder), sættes følgende indstillinger for
frankeringstryk tilbage til defaultværdier:
– Produktindstilling (MEM 1).
– UDEN reklame.
– UDEN SMS-tekstbesked.
Åbner menuen til
– Visning af registerværdier.
– Indlæsning af porto (teleporto).
Starter etiketprint.
Start / Stop-tast
Starte / stoppe brevtransport.

Ciffertaster
– Indtaste talværdier.
– Indtaste tekst (SMS-tekstbesked).
Indsætte mellemrumstegn: Tast
Tilgængelige specialtegn, tast

.
:

. , : !; ? % & ’ " ( ) * + - / < = > \ ^ _ @ # € $ £ ¥
Skiftetast
– Skifte mellem store / små bogstaver ved tekstindtastning.
– Til tekster i betjeningsmenuen kan et identifikationsnummer
(tekstkode) vises/skjules med skiftetasten.
Identifikationsnummeret ses foran teksten i en skarp
parentes [ID]. Dette kan være til hjælp ved kommunikation
med kundeservice.

Sådan betjener du maskinen

3.6.2

Symboler i displayet (et udvalg)
Brevsymbolet betyder: centormail er klar til at frankere.
Du kan indsætte og frankere forsendelser.
Dynamisk vægt aktiv – modus „vej altid“
til bearbejdning af blandet post.
Dynamisk vægt aktiv – modus „vej 1x“.
Kun det første brev i en stak vejes.
Printersymbolet angiver funktionen listeudskrivning.
En liste, en rapport, en kladdevisning, … kan udskrives.
Indstillingstæller er aktiv.
Du ser antallet af forsendelser, der endnu skal bearbejdes.
Tekstindtastning med store bogstaver.
Tekstindtastning med små bogstaver.
Postkassesymbolet betyder, at modtagestemplet er indstillet og klar til at
stemple. Du kan indsætte indgangspost.
Symbolet med dråber og overstreget stempel angiver funktionen
kun lukning. Brevene frankeres ikke.
Kun transport. Brevene frankeres ikke.
Landskabssymbolet angiver funktionen tryk kun reklame.
centormail trykker kun det indstillede reklamemotiv.
Pile i statuslinjen angiver, at der findes flere valgmuligheder / visninger.
Med piletasterne
/
bladrer du længere tilbage.
Med piletasterne

/

nedsættes / forøges værdierne.

Timeglasset vises, når centormail skal bruge lidt mere tid, f.eks. til
opdatering af data. Vent venligst, indtil processen er afsluttet.
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Følgende symboler angiver multifunktionstasternes funktionstilknytning:
Indstille reklame.
Indstille SMS-tekstbesked.
Konto.
Indstille dato.
Åbne menu for specialfunktioner: Postindgang, kun transport, kun
lukning, tryk kun reklame.
Åbne menu for funktionen indstillingstæller. Forudindstille antal
forsendelser, der skal bearbejdes.
Slå indstillingstæller fra.
Vise / nulstille styktæller.
Indstille tryk-offset til tryk.
Aktivere / åbne menuen systeminformation.
Åbne menuen tryksystem.
Åbne menuen portotabel.
Åbne menuen vægt.
Åbne menuen systemindstillinger.
Åbne menuen befugtning (ekstra funktion).
Åbne menuen konti (administration).
Åbne menuen trykbilleddata (administration).
Indlæse fra kort (f.eks. reklamemotiver, portotabel).

Sådan betjener du maskinen

Bladre, op (forrige element).
Bladre, ned (næste element).
Bekræfte / gemme / næste.
Annullere / tilbage.
Slette.
Ændre / redigere (edit-modus).
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3.6.3

Frankeringsmenuen

Vægt

Reklame

Forsendelsesdata

Portoværdi

SMS-tekstbesked

Frankeringsmenuen kommer frem, når
maskinen tændes, efter at opstartsrutinen er fuldført. Menuen viser de aktuelle
indstillinger for frankering (Post Danmark
produkt, reklame, …).
Frankeringsmenuen indeholder to vinduer, som du kan bladre mellem med
piletasterne.
Portoværdien ses kun, hvis alle nødvendige oplysninger om produktet er blevet
valgt (destination, type, …), og den indstillede vægt er større end 0 g.

Dato

En konto er indstillet og ses i frankeringsmenuen, hvis der er sat et adgangskort
(MASTER / USER) i.

Aktuel konto
Klar til frankering
Specialfunktioner

Symboler angiver multifunktionstasternes funktionstilknytning og giver information om aktuelle indstillinger.
De anvendte symboler er nærmere forklaret i kapitel 3.6.2.
Statuslinjen informerer om den aktuelle
driftstilstand.
I frankeringsmenuen …
– har du direkte adgang til alle indstillinger, der har at gøre med frankeringstryk.
– frankerer du forsendelserne.

Indstillingstæller

Tryk-offset

Vis tællerstand

– kan du veje dine forsendelser.
– er styktæller og indstillingstæller tilgængelige for frankeringsfunktionen.
Derudover kan du i frankeringsmenuen
– skifte konto (hvis adgang til denne
funktion er tilladt).
– åbne menuen med specialfunktioner
(f.eks. modtagestempel).

Sådan betjener du maskinen

Betjeningsmåde
Med multifunktionstasterne vælges
funktionerne i frankeringsmenuen.
Alt efter hvilken funktion der er valgt,
åbner centormail herefter en rulleliste, en
indstillingsmenu eller en menu med
andre valgmuligheder. De enkelte menuog vinduestyper forklares nærmere i de
kommende kapitler.
Eksempel: Indstilling af reklame.
• Tryk på multifunktionstast
indstilling af reklame.

til

centormail åbner rullelisten for reklame.
• Bladr med multifunktionstasterne
/
eller piletasterne
/
,
indtil den ønskede reklame kommer
frem på rullelisten.
I eksemplet er det reklame nr. 1.
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Du ser nummeret samt en formindsket kladdevisning af den indstillede
reklame.
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Hurtig betjeningsmåde
For udvalgte funktioner (f.eks. reklame,
dato, kodevalg) kan indstillingerne også
ændres direkte i frankeringsmenuen.
Du indtaster blot den ønskede indstilling
med ciffertasterne (f.eks. nummeret på
reklamen eller datoen) og bekræfter så
med den pågældende multifunktionstast.

Indtastningsfelt

Indtastningen ses i et indtastningsfelt på
statuslinjen.
Eksempel:
• Tast „1“ for nummeret på reklamen.
• Bekræft med multifunktionstasten
.

3.6.4

Produktmenuen
Åbning af produktmenu
Med multifunktionstasten ved siden af
portoværdien åbner du produktmenuen.
Her kan du lave en ny indstilling eller blot
ændre de aktuelle produktindstillinger.
For et nyt produkt:
• Tryk kort på multifunktionstasten.
For at ændre produktet:
• Tryk længe på multifunktionstasten (ca.
2 sekunder).

Sådan betjener du maskinen

Visning af produktindstilling
Visning af produktindstilling:
Portoværdi
Vægt
Forsendelsesdata

Til venstre på displayet viser produktmenuen den aktuelle indstilling:
– portoværdien
– vægten
– de indstillede forsendelsesdata
(destination, type, …).
Portoværdien ses kun, hvis alle
nødvendige forsendelsesdata er valgt, og
den viste vægt overstiger 0 g.
Den viste vægt kan have forskellige
kilder:
– meddelt fra vægten eller
– overtaget fra kodevalg.

Valgfelt for
forsendelsesdata

Valg af forsendelsesdata
Udfør:
overtag aktuel
indstilling + tilbage
til frankeringsmenu

Til højre på displayet viser produktmenuen de tilgængelige forsendelsesdata.
Hvis der er mere end fire valgmuligheder,
bladres i listen med piletasterne
/
.
Forsendelsesdataene vælges med
multifunktionstasterne.
Fravalg af forsendelsesdata
Med tasten
fjernes
forsendelsesdataene trinvist fra den
aktuelle produktindstilling.
Et langt tryk på tasten
(ca. 2 sekunder) vil slette alle valgte forsendelsesdata.
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Skift til frankeringsmenu
Med
(UDFØR) overtager du den
aktuelle indstilling og vender tilbage til
frankeringsmenuen.
Funktionen UDFØR er kun tilgængelig,
hvis alle nødvendige oplysninger til
produktindstilling er blevet valgt.
Med Home-tasten afbrydes produktudvælgelsen. I frankeringsmenuen forbliver
det sidst anvendte produkt indstillet.

3.6.5

Menuen
Med tasten
(MENU).

åbnes menuen

Herfra har du adgang til administrationsfunktionerne samt til systemindstillinger
og servicefunktioner.
Med piletasterne
/
bladrer du
i menuen videre frem til næste side og
tilbage.
Flere funktioner:
Bladre med piletaster

Funktionerne kaldes frem med multifunktionstasterne. Alt efter funktion vises en
menu med flere valgmuligheder, en indstillingsmenu, en rulleliste, …
Med tasten
vender du altid tilbage
til den overordnede menu.
For en hurtig orientering findes på
side 167 en oversigt over de vigtigste
menufunktioner.

Sådan betjener du maskinen

3.6.6

Rulleliste
Titellinje

I rullelisterne (f.eks. til reklame, konti) kan
du vælge ud fra alle tilgængelige indstillinger.
Titellinjen angiver rullelistens art og nummeret på det aktuelt valgte (i eksemplet:
REKLAME NR. 2).
Til højre på displayet ses multifunktionstasternes funktioner.
Med multifunktionstasterne
/
eller
piletasterne
/
bladrer du
gennem de eksisterende valgmuligheder.

Aktuelt valg
Statuslinje

Med

bekræfter du dit valg.

Med

afbryder du dit valg.

Statuslinjen kan henvise til nyttige ekstrafunktioner eller angive en bestemt driftstilstand.
Printersymbolet indikerer for eksempel,
at udskrivning er mulig.

3.6.7

Indstillingsmenuer

Menutitel

Mulige indstillinger og
funktioner

Tilpasning af systemparametre samt
indtastning, ændring, sletning af
brugerspecifikke data; hver handling har
sin egen menu.
Til venstre på displayet ses menutitlen og
den aktuelle indstilling. Til højre ses de
indstillinger og funktioner, der kan vælges
med multifunktionstasterne.
En markør, i form af en blinkende
bundstreg _, markerer et indtastningsfelt.

Aktuel indstilling
Indtastning
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3.6.8

Pop-up-vindue
Ved nogle indstillinger åbner der sig et nyt
vindue foran i skærmbilledet (pop-upvindue). Dette vindue anmoder om, at en
handling udføres. I eksemplet: Tag chipkortet ud.
Også meddelelser fremkommer som
pop-up.
Meddelelser og indtastninger i pop-upvinduer bekræftes med
.
Du kan afbryde med

.

En del pop-up-meddelelser er selvkvitterende, dvs. at de forsvinder af sig selv
efter et bestemt tidsrum.

3.6.9

Procedurer
Til bestemte handlingsforløb
(f.eks. patronskift) åbner sig en såkaldt
„procedure“, med hvilken centormail vil
guide dig gennem alle nødvendige skridt.
Med
bekræfter du og går videre til
næste skridt.
Med
afbryder du den igangværende
handling / procedure.

Sådan betjener du maskinen

3.6.10 Visning af betjeningsforløb og menustrukturer i denne brugsanvisning
Displayet viser aktuelle indstillinger og
anskueliggør indtastninger.
Den multifunktionstast, der skal trykkes
på for den beskrevne handling eller
funktion, fremstår mørkt markeret.

„Vejen“ gennem betjeningsmenuen til en
bestemt funktion samt indtastninger / indstillinger for denne funktion er illustreret
på følgende måde:
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

Lydsignal

Kun advarsel / Til / Fra

.

• Vælg i denne rækkefølge:
LYDSIGNAL.
SYSTEMINDSTILLINGER
Om nødvendigt skal du bladre i menuen med piletasterne
/
,
indtil det ønskede menupunkt kommer
frem.
• Vælg ønsket indstilling:
KUN ADVARSEL / TIL / FRA.
• GEM den viste indstilling.

Gemme
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3.7

Tekstindtastning

Til indtastning af SMS-tekstbesked i frankeringstryk omfatter ciffertasterne bogstaver, inklusive omlydsvokaler og accenttegn samt interpunktions- og specialtegn.
Tilgængelige specialtegn er vist på side 18. Et symbol på statuslinjen viser den aktuelle indstilling: Store eller små bogstaver.
Indtastning af tegn
En blinkende markør _ markerer det sted,
hvor et tegn vil blive indtastet.
• Tryk hurtigt på den pågældende ciffertast flere gange efter hinanden, indtil
det ønskede tegn kommer frem på displayet.
Efter kort tid springer markøren en plads
til højre. Du kan nu indtaste det næste
tegn.
Skift mellem store og små bogstaver

Markør (blinker)
Visning: store / små
bogstaver

Sletter den
viste tekst

• Tryk på tasten

.

Indsætning af linjeskift
Linjeskift indsættes altid manuelt:
• Tryk på tasten

.

Sletning af tegn
• Med piletasterne
placeres
markøren på det tegn, der skal slettes.
• Med tasten

slettes tegnet.

Indsætning af tegn
• Med piletasterne
placeres
markøren på det sted i teksten, hvor
tegnet skal indsættes.
• Indsæt det ønskede tegn.

Sådan betjener du maskinen

3.8

Prøvetryk (0-kroners frankering)

Ved hjælp af et prøvetryk med portoværdien „Kr 0.00“ (0-kroners frankering) kan du
afprøve indstillingerne for frankering (f.eks. reklame og SMS-tekstbesked) samt trykkvaliteten.
Ved prøvetryk (0-kroners frankering) trykker centormail ikke noget værdistempel.
Den overstregede værdi „00000“ og
påtrykket UGYLDIG VÆRDI markerer et
prøvetryk som ugyldigt frankeringstryk.
I frankeringsmenuen:
• Tryk kort på multifunktionstasten ved
siden af portoværdien.
centormail åbner produktmenuen.

• Bladr med piletasterne, indtil ØVRIGE
PRODUKTER vises.
• Vælg ØVRIGE PRODUKTER.
centormail åbner et pop-up-vindue til
indtastning af portoværdi.

• Indstil portoværdien „Kr 0.00“.
• Bekræft med tasten

.
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• Vend tilbage til frankeringsmenuen
med
(UDFØR).

• Portoen „Kr 0.00“ er indstillet til
prøvetrykket.

• Anbring en tom kuvert (eller et postkort)
ved den manuelle fødning:
– Den side, der skal trykkes på,
bagest.
– Kuvertsnip nedad (kuvert hviler på
den øverste kant).
• Skub kuverten nogle centimeter i pilens
retning, og slip den.
Når brevsensoren registrerer kuverten,
starter brevtransporten. centormail trækker kuverten ind, trykker en 0-kroners
frankering og skyder kuverten ud til højre.
Oplysninger om kontrol af trykkvaliteten
findes på side 33.
Hvordan en kuvert anbringes på den
automatiske fødning, kan du læse om i
kapitel 5.3.2.
Med tasten
kan du trykke 0-kroners frankeringen på frankeringsetiketter.

Sådan betjener du maskinen

Kontrol af trykkvalitet
Hold øje med, at centormail hele tiden
fremstiller gode, let læsbare frankeringstryk.
• Kontroller trykbilledet. Der må ikke
være nogen skævheder, uskarpheder
eller fejlpunkter.
Til venstre ses et fejlfrit tryk.

Hvis trykbilledet indeholder skævheder /
ujævnheder:
• Juster blækpatronerne / printhovederne. Læs kapitel 15.5 på side 130.
Skævhed

Hvis trykbilledet indeholder uskarpheder
eller fejlpunkter:
• Rens tryksystemet. Læs kapitel 15.6
på side 131.
Fejlpunkter
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4

Indstilling af frankeringstryk
SMS-tekstbesked

Reklame

Dato

Portoværdi

Portotype
(tilvalgskliché)

Dette kapitel beskriver de postalt nødvendige indstillinger for frankostempling
(frankering) samt de dertil mulige reklamemæssigt virkningsfulde klichéer.
Frankeringstryk indstilles ved produktvalg og andre indstillinger i frankeringsmenuen:
–
–
–
–

Portoværdi / produkt (se kapitel 4.1)
Reklame (se kapitel 4.2)
SMS-tekstbesked (se kapitel 4.3)
Dato (se kapitel 4.4).

Hvordan du med funktionen „tryk-offset“ kan sideforskyde frankeringstrykkets
position på forsendelsen, kan du læse om i kapitel 4.5.
centormail mærker automatisk forsendelserne i henhold til postbestemmelserne med
en passende tilvalgskliché (A-Prioritaire, B-Economique, …). centormail indstiller
dette påtryk ud fra den valgte produktindstilling. Tilvalgskliché kan ikke indstilles
manuelt.

Indstilling af frankeringstryk

4.1

Portoværdi / Post Danmark-produkt

Portoværdien, dvs. prisen for Post Danmark-produktet, indstiller centormail på
grundlag af de valgte forsendelsesdata (destination, type, …) i kombination med den
viste vægt.
Fremgangsmåden ved indstilling af forsendelsesdata og vægt retter sig efter dit
frankeringssystems konfiguration:
– Når du anvender den statiske vægt, vælger du forsendelsesdataene i produktmenuen og vejer forsendelsen. Læs kapitel 4.1.2.1 på side 37.
– Hvis du anvender frankeringssystemet centormail med dynamisk vægt,
beregnes – alt efter indstilling i produktmenuen – forsendelsens format og vægt
under transporten af den dynamiske vægt, som så overføres til frankeringsmaskinen. Læs kapitel 4.1.2.2 på side 40.
Oplysninger om særlige forhold ved produktindstillingen fremgår af kapitel 4.1.4 på
side 44.
En særlig enkel og hurtig måde at indstille produkter på er pr. kodevalg.
Se kapitel 4.1.1.

4.1.1

Indstilling af produkt pr. kodevalg (MEM)

Du kan få vist op til 20 produkter direkte i frankeringsmenuen pr. tastetryk. Typiske
produkter er allerede lagret som kodevalg fra fabrikken.
Selve portoværdierne er ikke gemt i kodevalgene. Ved kald af et kodevalg beregner
centormail den rigtige portoværdi for det gemte produkt på basis af den gældende
portotabel. centormail sikrer på den måde, at portoværdierne hele tiden er aktuelle
også ved skift af portotabel (prisændringer).
For lagring, redigering og sletning af kodevalg henvises til kapitel 12 på
side 82.
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Nummer på kodevalg
Aktuel record

• Tryk på tasten

.

centormail åbner rullelisten for kodevalg.
• Brug multifunktionstasterne
/
eller piletasterne til at bladre med, indtil
det ønskede produkt kommer frem på
rullelisten.
I eksemplet er det kodevalg nr. 3.
• Bekræft med

.

• Om nødvendigt: Vej forsendelse.

Åbn menu til redigering
af kodevalg

Produktet med den tilhørende portoværdi
er indstillet til frankeringstryk.

En hurtig måde for øvede brugere:
• Indtast kodevalgsnummeret i frankeringsmenuen.
• Bekræft med tast

.

Indstilling af frankeringstryk

4.1.2

Indstil forsendelsesdata og vægt

4.1.2.1 centormail med statisk vægt
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten ved siden
af portoværdien.
centormail åbner produktmenuen.

Valg af forsendelsesdata
centormail forespørger om alle oplysninger, der er nødvendige for forsendelsen –
en oplysning ad gangen.
• Den ønskede indstilling vælges med
den tilknyttede multifunktionstast.
De valgte forsendelsesdata ses til
venstre på displayet.
Eksemplet viser følgende produktindstilling:
– FÆRØRNE
(destination / priszone)
– BREVE
(type)
– STOR
(forsendelsens format)

Bemærk Post Danmark’s definitioner af
minimums- og maksimumsmål.
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Hvis du bruger et centormail-system med
statisk og dynamisk vægt:
For pakker fremkommer desuden en
forespørgsel om, hvilken vægt du vil
benytte.
• Vælg STATISK VÆGT.

Når alle nødvendige forsendelsesdata er
indstillet og den viste vægt er større end
0 g, vises portoværdien, og funktionen
(UDFØR) er tilgængelig.

Indstilling af særprodukter
• De(t) ønskede særprodukt(er) vælges
med multifunktionstasterne.
I eksemplet er det REKOMMANDERET.
Alle indstillede særprodukter ses til venstre på displayet. Desuden er de indstillede særprodukter markeret ude til højre
på displayet (markering = lys skrift på
mørk baggrund).
Indstillet særprodukt

Et særprodukt kan fravælges ved at
trykke på multifunktionstasten igen.

Indstilling af frankeringstryk

Vejning af forsendelse / indstilling af
vægt

Vigtigt! Bemærk nedenstående anvisninger angående håndtering af statisk
vægt:
– Vægten er bygget til en maksimal
vægtbelastning på 7 kg.
– Vægten skal aflastes, før den kan veje
igen. Tøm derfor altid vejepladen,
inden du lægger en forsendelse på til
vejning.
• Læg forsendelsen på vejepladen.
En biptone signalerer, at vægten har
beregnet, hvor meget forsendelsen vejer.
Den beregnede vægt er indstillet.
centormail indstiller portoværdien på
grundlag af den viste vægt og de valgte
forsendelsesdata.

Når det ønskede produkt er indstillet
• Med
(UDFØR) vender du tilbage til
frankeringsmenuen.

Med den statiske vægt kan du veje dine
forsendelser både i frankeringsmenuen
og i produktmenuen.
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4.1.2.2 centormail med dynamisk vægt

Vigtigt! Bemærk nedenstående anvisninger om håndtering af dynamisk vægt:
– Den dynamiske vægt er konstrueret til
en maksimal vægt på 1 kg.
– Indstilling af et fast format i produktvalg
(Standard, Stor, …) deaktiverer den
dynamiske vægt.
– Vejemodus for den dynamiske vægt
).
fastlægges i menuen (
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten ved siden
af portoværdien.
centormail åbner produktmenuen.

Valg af forsendelsesdata
centormail forespørger om alle oplysninger, der er nødvendige for forsendelsen –
en oplysning ad gangen.
• Forsendelsens destination og type vælges med den tilknyttede multifunktionstast.
De valgte indstillinger ses til venstre på
displayet.
• For anvendelse af den dynamiske vægt
vælger du i stedet for formatet
MIX FUNKTION (til brevforsendelser)
eller
DYNAMISK VÆGT (til pakkeforsendelser).

Indstilling af frankeringstryk

Eksemplet viser følgende produktindstilling:
– FÆRØRNE
(destination / priszone)
– BREVE
(type)
– MIX FUNKTION (anvend dynamisk
vægt)

Dynamisk vægt er aktiv
(beregner format og vægt)

Den dynamiske vægt er aktiv. Afhængigt
af den indstillede vejemodus beregner
den dynamiske vægt format og vægt for
alle forsendelser (indstilling: VEJ ALTID
) eller kun for den første forsendelse
(indstilling: VEJ ÉN GANG
).
Den indstillede vejemodus angiver
centormail i frankeringsmenuen med
et symbol (se side 42).

Vigtigt! Hvis du har indstillet et fast format, f.eks. STANDARD, er formatgenkendelse og vejefunktion slået fra på den
dynamiske vægt. Den dynamiske vægt
tjener så udelukkende til brevtransport.

Indstilling af særprodukter
• De(t) ønskede særprodukt(er) vælges
med multifunktionstasterne.
I eksemplet er det REKOMMANDERET.

Indstillet særprodukt

Alle indstillede særprodukter ses til venstre på displayet. Desuden er de indstillede særprodukter markeret ude til højre
på displayet (markering = lys skrift på
mørk baggrund).
Et særprodukt kan fravælges ved at
trykke på multifunktionstasten igen.
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Når produktmenuen viser den
ønskede produktindstilling
• Med
(UDFØR) vender du tilbage til
frankeringsmenuen.

Frankeringsmenuen viser i stedet for
portoværdien Auto. Først efter starten på
bearbejdning af masseforsendelse – når
den dynamiske vægt har beregnet vægt
og format for en forsendelse – ses en
portoværdi.

Dynamisk vægt er aktiv,
vejemodus: „Vej altid“
(bearbejdning af blandet post)

4.1.3

Manuel indtastning af portoværdi

Der kan være særtilfælde, hvor centormail ikke stiller de krævede forsendelsesdata
til rådighed og derfor ikke kan beregne portoen. I sådanne tilfælde kan du indtaste
portoværdien med ciffertasterne.
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten ved siden
af portoværdien.
centormail åbner produktmenuen.

Indstilling af frankeringstryk

• Brug piletasterne til at bladre med, indtil
ØVRIGE PRODUKTER vises.
• Vælg ØVRIGE PRODUKTER.

centormail åbner et pop-up-vindue til
indtastning af portoværdi.
• Indtast portoværdien.
• Bekræft med tasten

.

• Med
(UDFØR) vender du tilbage til
frankeringsmenuen.

• Portoværdien er indstillet til frankering.
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4.1.4

Særlige forhold ved produktindstilling
Inddata via pop-up-vinduer
centormail kan via et pop-up-vindue
kræve flere inddata.
For eksempel skal du
– for pakker til udlandet angive
destinationslandet / priszonen.
– for værdiforsendelser angive forsendelsens værdi.
– for øvrige produkter indtaste
portoværdien manuelt (se også
kapitel 4.1.3).
Inddata i pop-up-vinduer bekræftes med
tasten
.
Volumentillæg
„Volumen“ skal vælges, hvis størrelsen
på forsendelsen (Postpakker) overskrider
de fastlagte grænser for længde /
bredde / højde.

Indstilling af frankeringstryk

4.2

Reklame

centormail kan trykke en reklame efter eget valg på forsendelserne. centormail giver
dig følgende muligheder:
– Der være lagret op til 15 forskellige reklamemotiver i frankeringsmaskinen.
De lagrede reklamemotiver står til rådighed for alle brugere.
– Reklame på USER-kort. På bestilling leverer DAKi A/S USER-kort med hver et
reklamemotiv efter eget valg. Ved indsætning af et sådant USER-kort (kortet skal
være tilknyttet en konto!) kan også reklamemotivet, der er lagret på kortet, benyttes.
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner rullelisten for reklame.
• Brug multifunktionstasterne
/
eller piletasterne til at bladre med, indtil
den ønskede reklame kommer frem på
rullelisten.
I eksemplet er det reklame nr. 3.
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Du ser nummeret samt en formindsket kladdevisning af den indstillede
reklame.
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Sådan bruger du reklamen fra USERkortet
• Indsæt kort USER med reklame.
• Tryk på multifunktionstasten
• Brug multifunktionstasterne
bladre med.

.
til at

Bemærk: USER-kortets reklame vises i
rullelisten på „sidste“ position (efter det
sidst lagrede reklamemotiv).
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Reklamen fra USER-kortet er
indstillet til frankering – du ser nummeret
samt en kladdevisning.

Indstilling af frankeringstryk

4.3

SMS-tekstbesked

Du kan påtrykke et slogan – ligesom en SMS. Teksten vises i frankeringstrykket helt
til venstre. Et slogan kan indeholde op til 5 linjer med hver ca. 20 tegn. Hvis du frankerer uden reklame, træder SMS-tekstbeskeden i stedet for reklamen. centormail stiller otte lageradresser til fri rådighed for slogans.
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner rullelisten for SMStekstbesked.

Sådan indstiller du eksisterende tekst
• Brug multifunktionstasterne
/
eller piletasterne til at bladre med, indtil
rullelisten viser den ønskede tekst. I eksemplet er det „www…“ (tekst nr. 5).
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Du ser nummeret og tekstbegyndelsen for den indstillede SMS-tekstbesked.
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Sådan opretter du en ny tekst
• Du bladrer i rullelisten for SMStekstbeskeder, indtil et tomt tekstfelt
kommer frem.
• Tryk på multifunktionstasten

.

Ingen tekst gemt

centormail åbner menuen for
indtastning / ændring af tekst.
• Indtast den ønskede tekst.
• Med

gemmes den viste tekst.

Sådan ændrer du en eksisterende
tekst
• Du bladrer i rullelisten for SMS-tekstbeskeder, indtil teksten, der skal ændres,
kommer frem.
• Med
åbner du menuen for tekstredigering.
• Foretag den ønskede ændring i den
viste tekst eller indtast en ny.
• Med

gemmes den viste tekst.

Hvis du endnu ikke er fortrolig med brugen af funktionen for tekstindtastning,
henvises til kapitel „Tekstindtastning“ på
side 30.

Indstilling af frankeringstryk

4.4

Dato

Systemuret indstiller automatisk dato for frankeringstryk til den aktuelle dato.
Du kan stille dato for frankeringstryk frem. centormail tillader ikke ugyldige inddata,
f.eks. tilbagedateringer.
Sådan indstiller du frankeringsdatoen
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner indstillingsmenuen for
dato.
• Indtast dato i det viste format
(dag dag. måned måned. år år).
• Med

indstilles den viste dato.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Den nye frankeringsdato er indstillet.
Indstil den
aktuelle dato
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4.5

Tryk-offset
centormail trykker frankeringstrykket med
en fast indstillet afstand (ca. 1 cm) fra den
højre brevkant. Denne afstand kan øges
ved at indstille tryk-offset, således at frankeringstrykket forskydes mod venstre.

Sådan indstiller du tryk-offset
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner indstillingsmenuen for
tryk-offset.
• Indtast den ønskede værdi for offset
(maks. 99 mm).
• Med

gemmes den viste tryk-offset.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Tryk-offset for frankeringstryk er
indstillet og bevares – også efter at
maskinen er blevet slukket – indtil næste
ændring foretages.

Frankering

5

Frankering

I dette kapitel kan du læse om, hvordan du indstiller kontoen til registrering af portoudgifter, hvordan du anbringer breve på den manuelle fødning, arbejder med den
automatiske fødning og frankerer etiketter til påklæbning på forsendelser. Tællefunktionerne, der er tilgængelige for frankeringsfunktionen, er beskrevet her. Detaljerede
oplysninger om indstilling af frankeringstryk findes i kapitel 4 på side 34.

5.1

Indstilling / skift af konto

Til frankering skal der altid være indstillet en konto. Den aktuelle indstilling ses i
frankeringsmenuen og kan kendes på
-symbolet.
Sådan indstiller du kontoen pr.
adgangskort
• Stik kort USER eller MASTER i kortlæseren. Chippen på kortet skal vende
bagud.
• Skub kortet ind (der mærkes en let
modstand), indtil anslag nås. Kortet
klikker i indgreb.

centormail indstiller kontoen for adgangskortet.
I frankeringsmenuen ses nummeret på
kontoen. Denne konto vil blive belastet
med portoudgifterne for alle kommende
frankeringer.
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Sådan skifter du konto
Du kan kun skifte konto, når du arbejder
med kortet MASTER.
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner rullelisten for kontiene.
• Bladr med multifunktionstasterne
/
, indtil rullelisten viser den ønskede
konto.
I eksemplet er det konto nr. 7.
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Kontoen er indstillet.

En hurtig måde for øvede brugere:
• Indtast nummeret på kontoen i
frankeringsmenuen.
• Bekræft med multifunktionstasten

.

Frankering

5.2

Arbejde med indstillingstæller

Med indstillingstælleren har du mulighed for at definere antallet af forsendelser, der
skal frankeres, inden frankeringen går i gang. Du kan anvende denne funktion til at
gøre de færdige forsendelser klar til afsendelse liggende optalt i stabel.
Indstillingstælleren er særlig praktisk ved masseforsendelse ved hjælp af den
automatiske fødning:
– centormail stopper, når det indstillede antal forsendelser er ekspederet.
– Med tasten

kan du starte igen og frankere den næste stabel.
Sådan indstiller du styktal
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner menuen INDSTILLINGSTÆLLER.

• Indtast ønsket styktal.
• Bekræft med

.

centormail vender tilbage til frankeringsmenuen. Indstillingstælleren er aktiveret.
Det indstillede styktal ses til venstre for
indstillingstæller-symbolet.
Under bearbejdningen ses antallet af forsendelser, der mangler at blive frankeret,
i statuslinjen.
Antal, der mangler at
blive frankeret

Indstillingstæller
er aktiveret
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Sådan deaktiverer du indstillingstælleren
I frankeringsmenuen:
• Indtast „0“.
• Bekræft med multifunktionstasten

.

På denne måde kan du også indstille eller
ændre styktallet for indstillingstælleren.
(En særlig hurtig betjeningsmåde er
beskrevet side 24.)

5.3

Indsætning af breve

5.3.1

Manuel fødning
Når frankeringsmenuen viser frankeringsberedskab (brevsymbol i statuslinjen), kan du indsætte forsendelser til
frankering.

centormail er klar til at frankere

• Anbring brevet ved den manuelle
fødning:
– Den side, der skal trykkes på, er
bagest (adressefelt ikke synligt).
– Kuvertsnip nedad (brev står på den
øverste kant).
• Skub brevet nogle centimeter i pilens
retning, og slip det.

Frankering

Når brevsensoren registrerer brevet,
starter brevtransporten. centormail
trækker brevet ind, trykker og skyder det
frankerede brev ud til højre. Brevet glider
via bakkeslisken ned i brevbakken.
Ved løbende brevtransport kan du tilføre
flere breve efter hinanden. Mellem brevene skal der holdes en mindsteafstand
på 6 cm.

5.3.2

Automatisk fødning (ekstra udstyr)
Når frankeringsmenuen viser frankeringsberedskab (brevsymbol i statuslinjen), kan du anbringe forsendelser ved
den automatiske fødning.

centormail er klar til at frankere

Vigtigt! Bemærk nedenstående anvisninger om håndtering af dynamisk vægt:
– Den dynamiske vægt er konstrueret til
en maksimal vægt på 1 kg.
– Kontroller, at den rigtige vejemodus er
indstillet.
Hvis du bruger frankeringssystemet
centormail med kuvertlukker:
• Slå lukkefunktion til / fra
SEAL = Fugt / luk kuverter.
NON = Fugt ikke / luk ikke
SEAL
kuverter.
(Se også kapitel 3.5.)
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• Sorter brevstabel:
– Side, der skal trykkes på (adresseside) bagest.
– Kuvertsnipper nedad (breve hviler på
den øverste kant).

Øverste brevkant

• Ret overkanten af brevene ind, så de
ligger i niveau: Løsn brevstablen, og
jævn den ud ved at støde mod et plant
underlag.
• Tag fat i fordybningerne på trykbøjlen,
og skub den fremad.
• Sæt brevstablen ind på lejefladen, og
anbring den på aftræksrullerne. Sørg
for, at alle breve står med overkanten
på lejefladen.
• Før trykbøjlen ind mod brevstablen.
Bearbejdning af masseforsendelsen
starter automatisk. Brevene trækkes af
stablen et for et, fugtes og lukkes (hvis
lukkefunktion er slået til), frankeres og
stables i brevopsamleren klar til afsendelse.

Frankering

5.4

Frankering af etiketter

centormail kan trykke på to forskellige typer selvklæbende frankeringsetiketter. Det
drejer sig om frankeringsetiketterne „centormail“, som fås hos DAKi A/S, og de ekstra
lange frankeringsetiketter „centormail XL“ (f.eks. til frankeringstryk med reklame og
SMS-tekstbesked).

Vigtigt! Bemærk nedenstående anvisninger om trykning på etiketter:
– Anvend kun de originale FP-frankeringsetiketter.
– Indlæg altid en hel pakke frankeringsetiketter (25 stk.).
– Kontroller, at den anvendte etikettype
er indstillet på frankeringsmaskinen.
Kun herved kan sikres en fejlfri etiketbearbejdning.

Indlægning af etiketter
• Fjern banderolen fra etiketpakken.
• Læg hele pakken (25 etiketter, dog
mindst 15 etiketter) i etiketholderen:
– Den side af papiret, der skal trykkes
på, vender til venstre
– Skub etiketpakken ind, indtil anslag
nås.
Bemærk: Ved frankeringsetiketter af
typen „centormail“ skal etiketpakkens
bageste kant slutte tæt ind til kanten
af hvilefladen!
• Kontroller, at den anvendte etikettype
er indstillet (se kapitel 14.2 på side 90).
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Frankering af en etiket
• Tryk på tasten

.

centormail trykker en etiket.
Klæb den frankerede etiket på forsendelsen således, at etiketten sidder lige helt
oppe i kuvertens højre hjørne. Tryk etiketten fast.
centormail er klar til at frankere

Frankering af flere ens etiketter
• Indtast antal i frankeringsmenuen.
• Tryk på tasten

.

centormail udskriver det indstillede antal
frankeringsetiketter. Antallet af udestående etiketfrankeringer ses på statuslinjen.
Antal etiketter, der
mangler at blive trykt

Frankering

5.5

Visning og nulstilling af styktæller

Ud over registrering af frankeringerne i registret (R4) og kontotællerne har centormail
en frit anvendelig styktæller til frankeringsfunktionen.
Styktælleren i frankeringsmenuen tæller alle frankeringstryk. Du kan nulstille styktælleren – uafhængig af de andre tællefunktioner – og på den måde benytte den som
dags- eller jobtæller efter ønske.
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

I menuen STYKTÆLLER ser du antallet af
frankerede forsendelser.

Antal frankerede
forsendelser

Sådan nulstiller du tælleren
• Tryk på multifunktionstasten
sætte styktælleren på „0“.
• Bekræft med

for at

, og forlad menuen.
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6

Anvendelse af portovægten flexiscale

6.1

Tilslutning af flexiscale til frankeringssystemet

centormail er som standard udstyret med en 9-polet port. Til denne port kan tilsluttes
en eksisterende flexiscale (portovægt fra Francotyp-Postalia). Tilslutning af flexiscale
kræver et særligt interfacekabel. Du kan bestille et interfacekabel hos DAKI A/S.

Vigtigt! Læs brugsanvisningen til flexiscale, før du slutter flexiscale til
frankeringssystemet centormail. Læs nærmere om, hvordan du slutter en
frankeringsmaskine til flexiscale, og hvordan du indretter driften med
frankeringsmaskine.

SLUK

• Sluk centormail.
• Sluk flexiscale.

• Sæt interfacekablet, som du har fået
leveret af DAKi A/S, i den 9-polede port
på frankeringsmaskinen, og skru det
fast.
• Slut interfacekablet til flexiscale.
• Tænd centormail.
• Tænd flexiscale.
• Indret flexiscale til drift med frankeringssystemet centormail.
Som frankeringsmaskinetype skal du
vælge „INGEN“ eller „T1000“.

Anvendelse af portovægten flexiscale

6.2

Brug af centormail med flexiscale

flexiscale anvendes udelukkende til vejning og indstilling af vægt. flexiscales portoberegningsfunktion benyttes ikke i forbindelse med frankeringssystemet centormail.

Vigtigt! Læs også brugsanvisningen til flexiscale. Bemærk navnligt, hvordan
du håndterer flexiscale på en sikker måde.

• Tænd frankeringsmaskinen centormail
og flexiscale.
• Indstil forsendelsesdataene på frankeringsmaskinen.
• Definer alle øvrige indstillinger til frankeringstryk (logokliché, SMS-tekstbesked, konto, …).

Når centormail viser frankeringsmenuen:
• Læg forsendelsen på flexiscales vejeplade.
flexiscale beregner vægten og overfører
vægtinformationen til frankeringsmaskinen. Vægtværdien ses i frankeringsmenuen.
Frankeringsmaskinen indstiller portoværdien på grundlag af den viste vægt og de
valgte forsendelsesdata.
• Franker forsendelsen.
Såfremt statisk eller dynamisk vægt og
en flexiscale er aktiv: centormail anvender altid den sidst meddelte vægtværdi til
beregning af portoværdien.
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7

KARAT-modus

KARAT-modus benyttes, når du vil registrere og administrere de påløbne portoudgifter med KARAT. Den interne centormail-kontoadministration og KARAT arbejder
uafhængigt af hinanden.
KARAT er et kontoprogram til PC’er. Med KARAT kan du overføre data for udførte
frankeringer fra frankeringssystemet centormail til en PC, registrere og administrere
dataene i en database samt analysere dem på PC’en. For yderligere information
bedes du kontakte DAKi A/S.

7.1

Tilslutning af PC til frankeringssystemet

Information om hard- og softwarekrav og om installation af KARAT findes i brugermanualen „User Manual KARAT Account Program for Postage Meters“.
• Sluk for frankeringssystemet.

SLUK

• Sluk computeren (PC).
• Træk netstikket ud af stikkontakten, så
enhederne er koblet fuldstændig fra
nettet.

• Sæt interfacekablet, som du har fået
leveret af DAKi A/S, i den (vandret
placerede) 9-polede port på centormail,
og skru det fast.
• Sæt interfacekablet i en seriel port på
PC’en, og skru det fast.
• Slut netkablerne (frankeringsmaskine
og evt. dynamisk vægt, netdel til
kuvertlukker, automatisk fødning) til jordede stikdåser. Vær sikker på, at den
pågældende nettilslutning svarer til
spændingsangivelsen på mærkepladerne.

KARAT-modus

TÆND

• Tænd for frankeringssystemet
centormail.
• PC’en tages i brug på normal vis.

7.2

KARAT-modus til / fra
• Tryk på knappen

Systemindstillinger

.

• VÆLG SYSTEMINDSTILLINGER
KARAT-MODUS.
centormail åbner indstillingsmenuen for
KARAT-modus.

KARAT-modus

• Med
/
modus til / fra.

slås KARAT-

• Gem den viste indstilling med

.

Mulige indstillinger og deres betydning:
TIL

Alle frankeringer registreres og analyseres af KARAT.
Dataene registreres også i centormailkontoadministration.

FRA

Alle frankeringer registreres kun af den
interne centormail-kontoadministration.
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7.3

Frankering i KARAT-modus

Frankeringssystemet centormail er kun frankeringsklar i KARAT-modus, hvis
– der er sat et adgangskort i (MASTER eller USER)
– KARAT-registrering kører på den tilsluttede PC.
Frankering med USER-kort
• Sæt kortet USER i.
• Indstil frankeringstryk på normal vis.
• Læg brevet på, og franker.
centormail frankerer og overfører
produktangivelserne til KARAT.
Frankering med MASTER-kort
• Sæt kortet MASTER i.
Du kan skifte konto som normalt:
• Indtast nummeret på kontoen i
frankeringsmenuen.
• Bekræft med multifunktionsknappen
.
• Indstil frankeringstryk på normal vis.
• Læg brevet på, og franker.
centormail frankerer og overfører
produktangivelserne til KARAT.
I brugermanualen „KARAT“ kan du læse
om, hvordan du arbejder med
kontosoftwaren.

Specialfunktioner

8

Specialfunktioner

8.1

Stempling af indgangspost

På indgangsposten kan centormail trykke et modtagestempel med dato og klokkeslæt.
Indstilling af modtagestempel
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner menuen for specialfunktioner.
Specialfunktioner

• Med
vælger du funktionen
„Indgangspost“.
Indgangspost

centormail indstiller modtagestemplet og
viser de aktuelle indstillinger på displayet.
Dato for postmodtagelse
Dato indstilles nøjagtig som ved frankeringstryk (se side 49).
Du kan indstille datoen til modtagestemplet efter ønske. Også tilbagedateringer er tilladt.
Modtagestempel med den aktuelle dato
indeholder også klokkeslæt.
Tryk-offset
Modtagestemplets standardposition er
fastlagt til en afstand af ca. 1 cm fra
indgangspostens højre kant.
Du kan – nøjagtig som ved frankering –
indstille et tryk-offset for modtagestemplet (se side 50).
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Indstillingstæller og styktæller
Funktionen „Indgangspost“ har sine egne
tællefunktioner.
Indstillingstæller og styktæller arbejder
nøjagtigt som beskrevet for frankeringsfunktionen. Læs kapitel 5.2 på side 53 og
kapitel 5.5 på side 59.
Stempling af indgangspost

Vigtigt! Sørg for kun at stemple indgangspost, som svarer til frankeringsmateriale-specifikationen på side 196.
• Læg indgangsposten på, så den side,
der skal trykkes på, vender bagud.
centormail trykker modtagestemplet.

8.2

Kun lukning af breve (centormail med kuvertlukker)

Frankeringssystemet centormail med kuvertlukker kan lukke breve uden at frankere
dem.
Tilslutning af befugtning
• Drej kontakten „kuvertlukning“ i
position
SEAL.
Læs også den udførlige information om
lukkefunktion i kapitel 3.5 på side 16.

Specialfunktioner

Indstilling af funktion „Kun lukning“
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten
Specialfunktioner

Kun lukning

.

centormail åbner menuen for specialfunktioner.
• Med
vælger du funktionen
„Kun lukning“.
På displayet viser centormail de aktuelle
indstillinger for funktionen „Kun lukning“.
Frankeringsmaskinens trykfunktion er
slået fra.
Indstillingstæller og styktæller
Funktionen „Kun lukning“ har sine egne
tællefunktioner.
Indstillingstæller og styktæller arbejder
nøjagtigt som beskrevet for frankeringsfunktionen. Læs kapitel 5.2 på side 53 og
kapitel 5.5 på side 59.

Indsætning af breve til lukning
• Anbring brevstablen på den automatiske fødning:
– Kuvertsnipper forrest.
– Kuvertsnipper nedad (breve hviler på
den øverste kant).
Læs også udførlig information om forberedelse og anbringelse af brevstabler i
kapitel 5.3.2 på side 55.
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8.3

Kun transport af breve (centormail med automatisk fødning)

Frankeringssystemet centormail kan transportere breve uden at frankere dem.
Indstilling af funktion „Kun transport“
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten
Specialfunktioner

Kun transport

.

centormail åbner menuen for specialfunktioner.
• Med
vælger du funktionen
„Kun transport“.
På displayet viser centormail de aktuelle
indstillinger for funktionen „Kun transport“. Frankeringsmaskinens trykfunktion
er slået fra.
Indstillingstæller og styktæller
Funktionen „Kun transport“ har sine egne
tællefunktioner.
Indstillingstæller og styktæller arbejder
nøjagtigt som beskrevet for frankeringsfunktionen. Læs kapitel 5.2 på side 53 og
kapitel 5.5 på side 59.
Indsætning af breve
Hvis du bruger frankeringssystemet
centormail med kuvertlukker:
• Kontroller, at befugtning er slået fra:
NON SEAL.
• Indsæt breve.

Specialfunktioner

8.4

Kun tryk af reklame

Reklamemotiverne, der er gemt i centormail, kan trykkes enkeltvist.
Indstilling af funktion „Kun tryk af
reklame“
I frankeringsmenuen:
• Tryk på multifunktionstasten

.

centormail åbner menuen for specialfunktioner.
Specialfunktioner

Kun tryk af reklame

• Med
vælger du funktionen
„Kun tryk af reklame“.
centormail indstiller reklamepåtrykket og
viser de aktuelle indstillinger for trykning
på displayet.
Indstilling af reklame
Reklamemotivet, der skal trykkes, indstilles nøjagtig som ved frankeringstryk
(se side 45).

Tryk-offset
Reklamepåtrykkets standardposition er
fastlagt til en afstand af ca. 1 cm fra den
højre kant.
Du kan – ligesom ved frankering –
indstille et tryk-offset (se side 50).
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Indstillingstæller og styktæller
Funktionen „Tryk kun reklame“ har sine
egne tællefunktioner.
Indstillingstæller og styktæller arbejder
nøjagtigt som beskrevet for frankeringsfunktionen. Læs kapitel 5.2 på side 53 og
kapitel 5.5 på side 59.
Trykning af reklamemotiv
• Udskriv reklamemotivet på etiketter
med tasten
.

Eller
• Indsæt et kort / et stykke papir.

Visning og udskrivning af register

9

Visning og udskrivning af register

Frankeringssystemet centormail gemmer vigtige identifikationer og forbrugsinformation i registrene. Du kan få status for registre vist og udskrevet.
• Tryk på tasten

.

Du ser de aktuelle registerstatuser.
Udskrivning af register
• Indsæt en tom kuvert / et postkort.

Eller
• Udskriv registerrapporten på en
frankeringsetiket med tasten

Følgende information er gemt i registrene:
RESTBELØB (R1)

FORBRUG (R2)

KONTROLBELØB (R3)
STYKTAL (R4)

Disponibel portobeholdning (= tilgodehavende).
Samlet værdi for alle udførte
frankeringer.
Summen af alle indlæste beløb.
Antal udførte frankeringer i alt.

.
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10

Indlæsning af porto (Teleporto)

For at indlæse den ønskede portobeholdning (tilgodehavende) kalder du med
frankeringsmaskinen centormail Reset Center (TDC) op og nedhenter det ønskede
beløb. Til det formål er centormail som standard udstyret med et modem.
Afregning foretages i henhold til aftale med Post Danmark.
Gyldige beløb: Fra kr. 10 i trin à kr. 10 op til maksimalt kr. 1.000.000,00.
Det højst mulige teleporto-beløb er også afhængigt af den resterende portobeholdning i frankeringsmaskinen. Ved efterfølgende indlæsning må overgrænsen på
kr. 1.999.999,99 for portobeholdningen (Register R1: Restbeløb) ikke overskrides.

Regelmæssig kontakt til Reset Center
Af sikkerhedsgrunde kræver Post Danmark, at frankeringsmaskinen med jævne
mellemrum melder sig hos Reset Center.
centormail giver besked, når det er tid at oprette en sådan kontakt med Reset Center.
Du skal så indlæse porto som normalt. Hvis du momentant ikke behøver nogen porto,
indlæser du bare beløbet „0“.
Hvis du ikke reagerer på centormails påmindelse inden for et vist tidsrum, vil vigtige
funktioner blive spærret, indtil centormail har haft forbindelse med Reset Center.
Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål.

Indlæsning af porto
centormail skal være tilsluttet telefonforbindelsen under indlæsningen.
Kontroller, at modemindstillingerne og
telefonnummeret til Reset Center (TDC)
er korrekte.
• Tryk på tasten

.

• Kald indlæsningsproceduren frem med
multifunktionstasten
.

Indlæsning af porto (Teleporto)

• Bevar det viste beløb, og fortsæt med
.

Vis bogføringsrapport
for sidste indlæsning

Eller
• Åbn indstillingsmenuen for teleportobeløbet med
.

• Indtast det ønskede beløb med ciffertasterne.
• Fortsæt med

.
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centormail viser det indstillede beløb til
kontrol.
For at indlæse det viste beløb:
• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.

centormail opretter nu forbindelse til
Reset Center. Den videre proces forløber
automatisk. Du kan følge forløbet på
displayet. Vær indstillet på at vente.
Dataudvekslingen tager lidt tid.

Indlæsningsprocessen slutter med
visningen af det nye restbeløb.
• Med
kan du se og udskrive bogføringsrapporten. Bogføringsrapporten
indeholder dato, klokkeslæt og beløbet
for den sidste indlæsning.
• Med
vender du tilbage til frankeringsmenuen.
centormail kontroller under indlæsningen,
om det ønskede beløb kan indlæses.
Ugyldige beløb accepteres ikke af
centormail – du vil få en meddelelse
herom.

Administration af konti

11

Administration af konti

Kontofunktionen giver dig mulighed for at registrere og analysere frankeringer
særskilt efter konto. Konti kan være områder / afdelinger i en virksomhed eller de
enkelte firmaer i et kontorfællesskab.
Du råder over 300 konti. Konto 1 har kortet MASTER fast tilknyttet (MASTER-konto).
Et endnu større antal konti og en mere komfortabel analyse får du med kontosoftwaren KARAT i forbindelse med en PC. Hør nærmere hos DAKi A/S.
Se kapitel 7 på side 62.
Hvordan en konto indstilles til frankering, kan du læse om i kapitel 5.1 på
side 51.

11.1

Visning / udskrivning af konti

Du kan få vist alle konti med de aktuelle forbrugsdata og få oplysningerne udskrevet.
• Tryk på tasten

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI
Administrer konti

Konti

Se kontoen med piletasterne
næste / forrige

KONTI.

• Vælg den ønskede konto med piletasterne
/
.
Du kan læse nærmere om de viste kontooplysninger på næste side.
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Nummer på konto
1 (MASTER-konto), 002, 003 … 300

Indstillingsmenuen for en konto (i eksemplet „konto 013“) viser de aktuelle forbrugsdata (porto og antal frankeringer
siden sidste nulstilling) for denne konto.
Du kan også se, om kontoen har tilknyttet
et adgangskort.

Udskrivning af oplysninger om en
konto
• Tryk på tasten
Portoforbrug
Antal frankeringer
Denne konto har mindst
et adgangskort tilknyttet

.

centormail udskriver de viste kontodata
som rapport på en frankeringsetiket, med
dato og klokkeslæt.

Eller
• Indsæt en tom kuvert / et kort / et stykke
papir til udskrivning. Bemærk specifikationen på side 196.

Administration af konti

11.2

Visning / udskrivning af kontostatistik

Listen med alle konti indeholder nummer, portoforbrug og antal udførte frankeringer
siden sidste nulstilling samt information om tilknytning af adgangskort. Listen er nummersorteret.
Visning af kontostatistik
• Tryk på tasten
Administrer konti

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI

STATISTIK.

centormail viser listen med alle 300 konti.
Med piletasterne
/
kan du
bladre i listen.

Statistik

Udskrivning af kontostatistik
centormail udskriver listen, fordelt over
flere sider med hver 5 konti.
• Tryk på tasten

Bladre med
piletaster

Konti
Portoforbrug

.

Du kan også indsætte blanke stykker
papir / kort til udskrivning. Bemærk specifikationen på side 196.

Styktal

x = adgangskort tilknyttet

Liste til udvalgte konti
Du kan begrænse den viste kontostatistik
til udvalgte kontonumre:
• Indtast de(t) første ciffer / -re i kontonummeret.
centormail viser på listen kun de konti,
som begynder med dette ciffer / disse
cifre.
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11.3

Oprettelse / spærring af USER-kort

Til hver konto (med undtagelse af MASTER-konto) kan du oprette et eller flere USERkort. Med et USER-kort er der kun adgang til den tilknyttede konto. For at beskytte
centormail, f.eks. ved bortkomst af kort, kan du spærre USER-kortene.
Oprettelse af USER-kort til en konto
• Tryk på tasten

Administrer konti

Tilknyt / spær USER-kort

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI
SPÆR USER-KORT.

• Indtast i pop-up-vinduet det kontonummer, som du ønsker at oprette et
USER-kort for.
• Bekræft med tasten

0

Indstil kontonummer

TILKNYT /

.

• Vælg TILKNYT USER-KORT.
• Tag MASTER-kortet ud.

Tilknyt USER-kort

Tag MASTER-kort ud

Sæt USER-kort i

• Sæt et USER-kort i.
centormail programmerer USER-kortet til
denne konto.
• Pop-up-meddelelsen
giver besked
om, at programmeringen er korrekt
gennemført. Bekræft meddelelsen med
tasten
.
• Tag USER-kortet ud.

Administration af konti

Spærring af USER-kort til en konto
• Tryk på tasten

Administrer konti

Tilknyt / spær USER-kort

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI
SPÆR USER-KORT.

• Indtast i pop-up-vinduet det kontonummer, som du ønsker at spærre
kortene for.
• Bekræft med tasten

0

Indstil kontonummer

Spær USER-kort

TILKNYT /

.

• Vælg SPÆR USER-KORT.
• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
centormail spærrer alle USER-kort til
denne konto.

USER-kort, som ikke længere behøves
eller er spærret, kan overskrives med en
ny kontotilknytning.
Funktionerne TILKNYT USER-KORT og
SPÆR USER-KORT er tillige tilgængelige i
indstillingsmenuen for de enkelte konti
(002 til 300).
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11.4

Nulstilling af et omkostningssted
• Tryk på tasten

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI
Administrer konti

KONTI.

• Vælg den ønskede konto med piletasterne
/
.

Konti

• Med
nulstilles forbrugsdataene for
den viste konto.

Vælg konto

• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.

Nulstille

centormail nulstiller portoforbruget og
styktallet for denne konto.

Administration af konti

11.5

Nulstilling af alle konti
• Tryk på tasten

Administrer konti

Nulstil alle

.

• Vælg ADMINISTRER KONTI
ALLE.

NULSTIL

• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
centormail nulstiller portoforbruget og
styktallet for alle konti.

81

82

Brugsanvisning centormail

12

Administration af kodevalg

Kodevalgsfunktionen giver dig mulighed for at gemme op til 20 produkter. Typiske
produkter er allerede lagret som kodevalg fra fabrikken. Når en ny portotabel aktiveres, opdaterer centormail automatisk kodevalgene.
Du kan slette kodevalg, overskrive dem med en ny record og udskrive en liste med
kodevalgene.
Hvordan produkter indstilles til frankering pr. kodevalg, kan du læse om i kapitel 4.1.1
på side 35.

12.1

Visning og udskrivning af kodevalgsrecord

Du kan få vist og udskrive en liste med records for kodevalg.
• Tryk på tasten

Systeminformation / rapporter

.

• Vælg SYSTEMINFORMATION / RAPPORTER
KODEVALG.
Listen med kodevalg viser nummeret og
den aktuelle record for alle kodevalg.

Kodevalg

Du kan bladre i listen med piletasterne
/
.
Ved kodevalg uden record står „Not
assigned / Nicht belegt“ (Ingen tildeling)
anført i stedet for recorden.
Udskrivning af liste
Tryk på tasten

.

centormail udskriver listen, fordelt over
4 etiketter / sider.
Du kan også indsætte blanke stykker
papir / kort til udskrivning. Bemærk
specifikationen på side 196.

Administration af kodevalg

12.2

Lagring af et produkt som kodevalg

For kodevalg gemmer du altid den aktuelle produktindstilling (forsendelsesdata og
vægt). Du kan læse mere om „Indstilling af forsendelsesdata og vægt“ i kapitel 4.1.2
på side 37.
• Tryk på tasten

.

centormail åbner rullelisten for kodevalg.
Vælg kodevalg (1 … 20)

Redigere

• Bladr med multifunktionstasterne
/
eller med piletasterne, indtil
det kodevalg, du vil gemme produktet
under, kommer frem på rullelisten.

Ny

• Med
åbnes menuen til redigering
af kodevalg.
• Tryk på

/

Med eller Uden vægt

Gemme

(NY).

En pop-up-meddelelse angiver, at den
aktuelle produktindstilling overføres til
dette kodevalg fra frankeringsmenuen.
Til venstre på displayet ser du nu den nye
indstilling (forsendelsesdata, vægt og
portoværdi) for dette kodevalg.
• Indstil, om du vil gemme kodevalget
med eller uden den viste vægtangivelse.
• Med
gemmer du den viste
produktindstilling som kodevalg.
MEM 1: Det produkt, der er gemt som
kodevalg nr. 1, anvender centormail som
standardindstilling, når den tændes. Det
er ikke muligt at gemme uden vægtangivelse.
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Mulige indstillinger ved lagring af kodevalg og deres betydning:
UDEN VÆGTANGIVELSE

Sætter den viste vægtangivelse til „0 g“.
Ved lagring gemmes forsendelsesdataene (destination, type, …) og
vægtangivelsen „0 g“ som kodevalg.
Når du anvender et sådant kodevalg, skal
du hver gang veje forsendelsen.

MED VÆGTANGIVELSE

12.3

Viser igen vægtangivelsen for produktindstillingen.

Sletning af kodevalg

Kodevalg, du ikke længere behøver, kan overskrives med en ny record eller slettes.
• Tryk på tasten

.

centormail åbner rullelisten for kodevalg.
Vælg kodevalg (1 … 20)

Redigere

• Bladr med multifunktionstasterne
/
eller med piletasterne, indtil det
kodevalg, du vil slette, kommer frem på
rullelisten.

Slette

• Med
åbnes menuen til redigering
af kodevalg.
• Med
sletter du den gemte produktindstilling.
MEM 1 kan ikke slettes permanent. Når
maskinen tændes, har kodevalg nr. 1
igen den record, som følger af portotabellen som standard.

Administration af trykbillede
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Administration af trykbillede

centormail byder på en række nyttige funktioner til administration af de enkelte dele
af trykbilledet. Herunder hører grafisk kladdevisning og tryk af de gemte reklamemotiver og SMS-tekstbeskeder, indlæsning af nye data fra kort og sletning af elementer,
der ikke længere behøves. I de følgende kapitler beskrives de enkelte funktioner
mere udførligt.

13.1

Indlæsning af data fra kort

centormail kan gemme op til 15 reklamemotiver. Nye trykbilleddata kan du nemt selv
indlæse fra chipkort. De ønskede trykbilleder kan du bestille hos DAKi A/S.
• Indsæt MASTER-kort.
• Tryk på tasten
Administrer trykbillede

Indlæs fra kort

.

• Vælg ADMINISTRER TRYKBILLEDE
INDLÆS FRA KORT.
• Tag MASTER-kort ud.
• Indsæt kort med de nye trykbilleddata.

Tag MASTER-kort ud

Indsæt datakort

• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
centormail indlæser alle trykbilleddata,
der ligger gemt på kortet, i maskinen.
• Pop-up-meddelelsen
giver besked
om, at indlæsningen af dataene er
fuldført. Bekræft meddelelsen med
tasten
.
• Tag datakortet ud.
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13.2

Visning / trykning / sletning af reklamemotiver
• Tryk på tasten

Administrer trykbillede

.

• Vælg ADMINISTRER TRYKBILLEDE
ADMINISTRER REKLAMEMOTIVER.
• Vælg reklamemotiv.

Administrer reklamemotiver

• Det viste reklamemotiv kan du nu
udskrive, slette eller indstille direkte
til frankering.

Funktioner i menuen ADMINISTRER REKLAMEMOTIV og deres betydning:
SLETTE

ANVEND

Sletter reklamemotivet efter en sikkerhedsforespørgsel.
Indstiller reklamemotivet til frankering
og vender direkte tilbage til frankeringsmenuen.

Administration af trykbillede

13.3

Visning / trykning af SMS-tekstbeskeder
• Tryk på tasten

Administrer trykbillede

.

• Vælg ADMINISTRER TRYKBILLEDE
ADMINISTRER SMS-TEKSTBESKEDER.
• Vælg SMS-tekstbesked.

Administrer SMS-tekstbeskeder

• Du kan nu udskrive den viste SMStekstbesked / indstille direkte til frankering

eller
åbne menuen for indtastning / ændring
af tekst.

Funktioner i menuen ADMINISTRER SMS-TEKSTBESKED og deres betydning:
REDIGERE

Åbner menuen til redigering af teksten.

ANVEND

Indstiller teksten til frankering og vender
direkte tilbage til frankeringsmenuen.
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13.4

Indtastning / ændring / sletning af SMS-tekstbeskeder

centormail har 8 lageradresser til SMS-tekstbeskeder. Et slogan kan indeholde op til
5 linjer med hver ca. 20 tegn.
• Tryk på tasten

Administrer trykbillede

.

• Vælg ADMINISTRER TRYKBILLEDE
ADMINISTRER SMS-TEKSTBESKEDER.
• Vælg den tekst, der skal redigeres.

Administrer SMS-tekstbeskeder

• Med
åbnes menuen til redigering
af teksten.
• Du kan nu indtaste, ændre eller slette
tekst.

Rediger

• Med

gemmer du den viste tekst.

Information om tekstindtastning findes på
side 30.

Funktioner i menuen REDIGER SMS-TEKSTBESKED og deres betydning:
SLETTE

Sletter den viste tekst.

GEMME

Gemmer den viste tekst og
vender tilbage til menuen
ADMINISTRER SMS-TEKSTBESKED.
Når du har slettet tekst / vil gemme en
tom SMS-tekstbesked, fremkommer en
sikkerhedsforespørgsel.

Udvidede indstillinger & systeminformation
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Udvidede indstillinger & systeminformation

14.1

Visning / udskrivning / overførsel af systeminformation

Alle vigtige systemparametre kan du få vist og udskrevet som liste. centormail understøtter også overførsel af information til kundeservice.
• Tryk på tasten

Systeminformation / Rapporter

.

• Vælg SYSTEMINFORMATION / RAPPORTER.
• Vælg det tema, du ønsker information
om.

Maskindata / Systemdata
Sende data til kundeservice
Kodevalg

Transmission af data til kundeservice
Transmitter venligst kun data til kundeservice efter anmodning fra DAKi A/S.
• Kontroller, at centormail er tilsluttet
telefonforbindelsen.
• Med SENDE DATA TIL KUNDESERVICE
starter du dataoverførslen.

Tilgængelige rapporter og information:
MASKINDATA / SYSTEMDATA

SENDE DATA TIL
KUNDESERVICE

KODEVALG

Oplysninger om software og konfiguration, visning af tilgængelige portotabeller
og gyldighed, statusinformation om tryksystemet.
Transmission af postalt vigtige identifikationer og forbrugsinformation til kundeservice.
Liste med kodevalg, indeholder numrene
og de gemte indstillinger.
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14.2

Indstilling af etikettype

centormail kan trykke på to forskellige typer selvklæbende frankeringsetiketter.
En korrekt etiketbearbejdning kræver, at du indstiller den anvendte etikettype.
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
ETIKETTYPE.
centormail åbner indstillingsmenuen for
etikettype.

Etikettype

• Vælg den anvendte etikettype:
for frankeringsetiketterne
„centormail“

eller
for de ekstra-lange frankeringsetiketterne „centormail XL“.
• Gem den viste indstilling med

.

Specifikationen af frankeringsetiketterne
finder du på side 196.

Udvidede indstillinger & systeminformation

14.3

Indstilling af displaykontrast

Du kan justere kontrasten, så oplysningerne fremstår tydeligere på displayet.
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
DISPLAYKONTRAST.
centormail åbner indstillingsmenuen for
displaykontrast.

Displaykontrast

• Med
og
kontrasten
eller

justerer du display-

nulstil til fabriksindstilling med

.

Ænderingerne kan ses umiddelbart på
displayet. Prøv dig frem, indtil alle informationer ses tydeligt på displayet.
• Gem den aktuelle indstilling med

.

Til justering af kontrast kan
piletasterne benyttes

Hvis du inden for ca. 10 sekunder ikke
foretager nogen ændringer og heller ikke
gemmer den aktuelle indstilling, springer
centormail tilbage til den sidst anvendte
indstilling for displaykontrast.
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14.4

Indstilling af lydsignaler

centormail kvitterer med en biplyd, hver gang der trykkes på en tast. En lydsignalsekvens signalerer fejl. Du kan begrænse lydsignalerne til kun at omfatte advarselstoner eller vælge at slå lydsignaler helt fra.
• Tryk på tasten

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
LYDSIGNAL.

Systemindstillinger

centormail åbner indstillingsmenuen for
lydsignaler.
Lydsignal

• Med
/
/
aktuelle indstilling.

tilpasses den

• Gem den viste indstilling med

.

Lydsignaler – mulige indstillinger og deres betydning:
TIL

FRA

Lydsignal ved hvert tastetryk, ved hver
meddelelse.
Ingen lydsignaler.
Undtagelse: Kvitteringstone for den
statiske vægt, så snart vægt er beregnet.

KUN ADVARSELSTONER

Kun vigtige lydsignaler,
lydsignaler ved fejl.

Udvidede indstillinger & systeminformation

14.5

Skift af sprog for brugerguidning

Alle informationer, der ikke vises grafisk på displayet (f.eks. statusinformation om
maskininitialisering ved systemstart og maskindataene i menuen Systeminformation /
Rapporter), kan vises på tysk eller engelsk.
Produktoplysningerne (portotabel) til portoberegning og tilhørende SMS-beskeder
forbliver uændrede på originalsproget.
• Tryk på tasten

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
Systemindstillinger

Sprog

SPROG.

centormail åbner indstillingsmenuen for
sprog.
• Vælg det ønskede sprog: ENGLISH
(engelsk) eller DEUTSCH (tysk).
• Gem den viste indstilling med

.

Det valgte sprog er indstillet.
Sprogindstillingen bevares – også efter
slukning af maskinen – indtil næste gang
den ændres.
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14.6

Ur

centormail har et batteriunderstøttet systemur, som er indstillet fra fabrikken. Det vil
kun yderst sjældent være nødvendigt at stillet uret. Ændringer i basisindstillingen og
korrigering af større tidsafvigelser foretages af kundeservice.

14.6.1 Indstilling af klokkeslæt
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

Ur

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
INDSTIL UR.

og

stiller du uret.

Du kan stille systemuret maks. 5 minutter
frem eller tilbage i skridt à 2 sekunder.
• Gem den viste indstilling med

Indstilling kan foretages
med piletasterne

UR

centormail åbner indstillingsmenuen for
indstilling af klokkeslæt.
• Med

Indstil ur

.

.

Udvidede indstillinger & systeminformation

14.6.2 Indstilling af tidszone / sommertid
Med tidszonen fastlægges systemurets lokaltid. Her stilles uret også om til sommertid.
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

Ur

Tidszone

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
TIDSZONE.

UR

Indstillingsmenuen for tidszonen viser
den aktuelle indstilling til venstre på
displayet:
– Tidsforskydning i forhold til verdenstiden (GMT / UTC)
– Navn på tidszonen (kun hvis passende
til den indstillede tidsforskydning).
• Med
og
indstilles den pågældende tidsforskydning.
For Danmark (normaltid) gælder en tidsforskydning på +1 time (CET / MET /
MEWT).
• Gem den viste indstilling med

Indstilling kan foretages
med piletasterne

.
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14.7

Modem

Kundeservice indstiller en passende modemkonfiguration ved den første idriftsættelse af maskinen. Efter ændringer i telefontilslutningen / i dit telefonanlæg skal
indstillingerne kontrolleres og om nødvendigt korrigeres.
• Tryk på tasten

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
Systemindstillinger

Modem

/

Intern / Ekstern

Bekræft og Videre

Til det interne modem:
Direkte forbindelse/Lokal enhed

MODEM.

centormail åbner proceduren for modemkonfiguration.
• Følg anvisningerne på displayet. centormail anmoder om at få angivet alle
nødvendige oplysninger, en efter en.
Tabellen på side 97 viser og forklarer de
mulige indstillinger.
• Med
overtager du den viste indstilling og fortsætter proceduren.
• Til sidst gemmer du den viste modemindstilling med
.

Bekræft og Videre

Gem indstillinger

Med
kan du gå 1 skridt tilbage i proceduren og på den måde også afbryde
proceduren.

Udvidede indstillinger & systeminformation

Modem – mulige indstillinger og deres betydning:
Modemtype

INTERN

Brug det indbyggede modem.
Til det interne modem skal indstilles
de opkaldsparametre, der passer til
den pågældende telefontilslutning
(tilslutning, …)

EKSTERN

Hvis det indbyggede modem ikke egner
sig til telefontilslutningen.
Til det eksterne modem: Du skal indtaste
en PIN-kode (mindst fire cifre, højst
8 cifre) til modemets SIM-kort.

Tilslutning

DIREKTE
FORBINDELSE

Hente klartone

LOKAL ENHED

centormail drives via en lokal enhed i et
telefonanlæg.

ID-NUMMER

Fastlægger, hvordan central kaldes op fra
den lokale enhed.

HOOK FLASH
ID-nummer

centormail er forbundet med en direkte
telefonforbindelse.

ID-nummeret
er afhængigt af
telefonanlægget.

Normalt vælges her ID-NUMMER.
ID-nummeret indtastes med ciffertasterne. ID-nummeret kan bestå af flere cifre.
Normalt benyttes 0.

Et w betyder, at central- Med
(AFVENT) bestemmer du, at
centraltone skal afventes efter tastning af
tone afventes.
centralens ID-nummer.
Et komma (,) angiver
opkaldspause.

Med
(PAUSE) indføjer du en opkaldspause på 2 sekunder.
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14.8

Ændre telefonnumre

De vigtige telefonnumre er fra fabrikken gemt i frankeringsmaskinen. Du kan se og
ændre de gemte numre.

Vigtigt! Telefonnumrene skal kun ændres efter anmodning fra DAKi A/S.
Forkerte indstillinger kan forårsage fejl f.eks. ved portoindlæsning.

Telefonnumrene og deres betydning:
RESET CENTER

Telefonnummer til Reset Center.
centormail kalder dette nummer op for at
indlæse porto.

KUNDESERVICE

Telefonnummer til hotline / Danmark.
Hvis du har spørgsmål eller problemer
med frankeringssystemet centormail.

FJERNDIAGNOSE

centormail kalder dette telefonnummer
op for at transmittere data til kundeservice.

Ændring af telefonnummer
• Tryk på tasten

Systemindstillinger

Telefonnumre

.

• Vælg SYSTEMINDSTILLINGER
TELEFONNUMRE.

Udvidede indstillinger & systeminformation

Reset Center
Kundeservice
Fjerndiagnose

Rediger

• Vælg det telefonnummer, der skal
ændres.
• Med
åbner du indstillingsmenuen
for ændring af det gemte telefonnummer.
• Du ændrer det gemte telefonnummer
eller indtaster et nyt.
• Gem det nye telefonnummer med

Funktioner i menuen REDIGER TELEFONNUMMER og deres betydning:
MELLEMRUMSTEGN

Indsætter et mellemrumstegn.
På den måde kan du lade telefonnummeret fremstå mere overskueligt.
Mellemrumstegnene er uden betydning
for opkaldet.

FABRIKSINDSTILLING

Kalder det fabriksindstillede telefonnummer frem.

.
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14.9

Tryksystem

14.9.1

Visning af status / niveau

Tryksystem

Information tryksystem

Status patroner /
printhoveder

14.9.2

• Tryk på tasten

.

• Vælg TRYKSYSTEM
TRYKSYSTEM.

INFORMATION

centormail viser information for status af
de to blækpatroner / printhoveder og
niveauet i blæktanken (kun centormail 140).

Niveau blæktank
(kun centormail 140)

Test / tilpasning af etikettrykfunktion
Vigtigt! Undlad at ændre de fabriksindstillede værdier for etikettrykfunktion!
Uegnede indstillinger fører til problemer ved etikettryk.

Med funktionen „Testtryk“ kan du teste etikettrykfunktionen.
Indstillinger i menuerne for de korte etiketter og de lange etiketter må dog kun
foretages efter anmodning fra DAKi A/S.

Udvidede indstillinger & systeminformation

Test af etikettryk

Tryksystem

• Indlæg passende frankeringsetiketter i
etiketholderen
: Etikettype centormail

/

Korte / lange etiketter

: Etikettype centormail XL.
• Kontroller, at den passende etikettype
er indstillet (se kapitel 14.2, side 90).

Testtryk

• Tryk på tasten

.

• Vælg TRYKSYSTEM KORTE ETIKETTER
eller LANGE ETIKETTER
TESTTRYK.
• Indtast antallet af etiketter, der skal
bearbejdes ( = antal testcykler).
• Bekræft med

.

centormail bearbejder det fastlagte antal
etiketter. Etiketterne får her et specielt
testaftryk.

Tilpasning af indstillinger
(kun efter anmodning fra DAKi A/S)
Tryksystem

• Tryk på tasten

.

• Vælg TRYKSYSTEM KORTE ETIKETTER
eller LANGE ETIKETTER
/

Korte / lange etiketter

• Indtast den af DAKi A/S forudangivne
værdi.
• Gem den viste indstilling med

.
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14.10

Portotabeller

Når portobestemmelser eller takster ændrer sig, skal du opdatere portotabellen til
portoberegning. centormail understøtter indlæsning af nye portotabeller fra chipkort
og indlæsning over modem, som forløber på samme måde som portoindlæsning.
centormail kan gemme maksimalt 2 portotabeller. Portotabellens gyldighed overvåger centormail selv. Omskift til den gyldige portotabel styres af systemuret.

14.10.1 Indlæsning af portotabel fra kort
Kortet med den nye portotabel kan du bestille hos DAKi A/S.
• Hav kortet med den nye portotabel klar.
• Tryk på tasten
Indlæs fra kort

.

• Vælg INDLÆS FRA KORT.
• Tag adgangskort ud.

Tag adgangskort ud

Indsæt datakort med portotabel

• Indsæt kortet med den nye portotabel.
• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
• Bemærk alle de viste informationer /
meddelelser.
• Pop-up-meddelelsen
betyder, at
indlæsningen af den nye portotabel er
fuldført. Bekræft meddelelsen med
tasten
.
• Tag kortet med portotabellen ud.

Træder en ny portotabel i kraft, vil de
gemte kodevalg blive slettet og blive
tildelt nye records.

Udvidede indstillinger & systeminformation

14.10.2 Indlæsning af portotabel fra datacentret
Denne funktion er desværre endnu ikke tilgængelig i Danmark. Aktuel information
herom fås hos DAKi A/S.
• Kontroller, at centormail er tilsluttet
telefonforbindelsen, og at modemindstillingerne er korrekte.
Portotabel

• Tryk på tasten

.

• Vælg PORTOTABEL

OPDATER.

Opdater

• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
Den videre proces forløber automatisk.
Du kan følge forløbet på displayet. Vær
indstillet på at vente. Dataudvekslingen
tager lidt tid.
• Bemærk alle de viste informationer /
meddelelser.

Træder en ny portotabel i kraft, vil de
gemte kodevalg blive slettet og blive
tildelt nye records.
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14.10.3 Sletning af portotabeller
Vigtigt! Valg af portotabel til sletning er ikke mulig. Alle portotabeller, som
ligger gemt i frankeringsmaskinen, slettes.
Uden gyldig portotabel kan du ikke frankere!

Portotabel

Slette

• Tryk på tasten

.

• Vælg PORTOTABEL

SLETTE.

Hvis du virkelig vil slette alle portotabeller
i frankeringsmaskinen:
• Bekræft sikkerhedsforespørgslen med
.
centormail sletter nu alle portotabeller.
Også de gemte kodevalg slettes.

Du skal indlæse en portotabel, inden du
kan frankere igen. Læs kapitel 14.10.1 og
kapitel 14.10.2.
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14.11

Dynamisk vægt – ændring af vejemodus
(centormail med dynamisk vægt)

Med den dynamiske vægt i vejemodus fastlægger du, hvordan forsendelserne skal
bearbejdes. Du kan vælge mellem „Vej altid“ for bearbejdning af blandet post og
„Vej én gang“ for frankering af ensartede forsendelser. Når frankeringssystemet
tændes, sættes vejemodus som standard til „Vej altid“.
• Tryk på tasten
• Vælg VÆGT
Vægt

.
DYNAMISK VÆGT.

• Vælg den ønskede vejemodus: VEJ ÉN
GANG eller VEJ ALTID.

Dynamisk vægt

• Gem den viste indstilling med

.

Vejemodus – mulige indstillinger og deres betydning:
VEJ ALTID
(standardindstilling)

For bearbejdning af blandet post.
Den dynamiske vægt beregner vægt og
format for alle forsendelser.
På grundlag af disse værdier og de indstillede forsendelsesdata beregner centormail portoværdien for alle forsendelser.
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Vejemodus – mulige indstillinger og deres betydning:
VEJ ÉN GANG

For bearbejdning af ensartede forsendelser. Den dynamiske vægt beregner vægt
og format kun for den første forsendelse.
På grundlag af disse værdier og de indstillede forsendelsesdata beregner centormail portoværdien. Denne forbliver fast
indstillet for alle efterfølgende frankeringer.
En ny portoværdi beregnes først, når du
ændrer produktindstillingen.

14.12

Indstilling af gravitation

Til vægtbestemmelse måler vægten tiltrækningskraften (tyngdekraft) mellem jorden
og genstanden på vægten. Denne kraft er afhængig af breddegraden og afstanden
til jordens midtpunkt. En nøjagtig vægtbestemmelse kræver derfor, at du lokaliserer
frankeringsmaskinen.
• Tryk på tasten
• Vælg VÆGT
Vægt

Gravitation

Ændre

.
GRAVITATION.

Indstillingsmenuen med den aktuelle
indstilling for gravitation vises.
•

åbner lokaliseringslisten.

• Vælg det sted, hvor frankeringsmaskinen er i drift.
centormail overfører det valgte sted og
vender tilbage til indstillingsmenuen
GRAVITATION.
• Det viste sted gemmes med

.
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14.13

Regulering af befugtning (centormail med kuvertlukker)

centormail overvåger lukkeenhedens driftsberedskab. Når maskinen tændes og af og
til under driften, pumpes der lukkevæske fra tanken over i fugteren. centormail sørger
for, at svampen til kuvertbefugtning hele tiden er vædet rigtigt. Du behøver kun at
regulere befugtningen, hvis kuvertsnipperne fugtes for lidt eller for meget.
• Tryk på tasten

.

• Vælg BEFUGTNING.
Befugtning

• Med
og
befugtningen.

tilpasses

• Gem den viste indstilling med

.

Indstilling af befugtning kan
foretages med piletasterne

Til kuverter af typen ISO DL anbefaler vi
den gennemprøvede indstilling „-10“.

Indstillinger / funktioner i menuen BEFUGTNING og deres betydning:
MERE

Øger befugtningen af kuvertsnipper.

MINDRE

Mindsker befugtningen af kuvertsnipper.

START PUMPE

Når befugtning er slået til på kuvertlukkeren, pumpes der med det samme lukkevæske fra tanken over i fugteren.
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15

Vedligeholdelse og pleje

Lad en autoriseret kundeservice stå for rensning og eftersyn af frankeringssystemet
regelmæssigt. Det vil sikre lang tids fejlfri drift. Hør nærmere om vores gunstige
serviceaftaler.
Følgende rengørings- og vedligeholdelsesarbejde kan du udføre selv:
– Rengøring af husets udvendige dele
– Justering / Udskiftning af blækpatroner (centormail 120)
– Justering / Udskiftning af printhoveder (centormail 140)
– Udskiftning af blæktank (centormail 140)
– Rensning af tryksystem
– Påfyldning af lukkevæske (centormail med kuvertlukker)
– Rensning / udskiftning af svamp (centormail med kuvertlukker)
– Udskiftning af blækvlies
– Udskiftning af batteri.
Kun hvis DAKi A/S anmoder om det, må servicefunktionen
startes.

15.1

(kalibrer patroner)

Rensning af frankeringssystem centormail
Advarsel! centormail-frankeringssystemets netstik skal trækkes ud inden
rengøringsarbejder.
Advarsel! Vær forsigtig med omgang med væsker. Pas på, at der ikke
kommer fremmedlegemer ind i frankeringssystemets indvendige dele.
Hvis det engang skulle ske: Få frankeringssystemet undersøgt af kundeservice, inden du tager det i brug igen.
Sådan rengør du frankeringssystemet
• Sluk for frankeringssystemet.

SLUK

• Træk netstikket til frankeringsmaskinen
og til alle perifere enheder, f.eks. den
automatiske fødning, ud af stikkontakten.
• Fjern snavs på huset med en let fugtet
klud. Du kan desuden benytte almindeligt opvaskemiddel.

Vedligeholdelse og pleje

15.2

Udskiftning af blækpatroner (centormail 120)

Frankeringssystemet centormail overvåger blækpatronernes blækniveau og giver
besked, når det er tid til udskiftning af patroner.
Hvis du på et tidspunkt skulle ønske at skifte blækpatronerne ud, før udskiftningsproceduren starter af sig selv, kan du kalde den frem i MENUEN. Læs afsnittet „Starte
udskiftningsprocedure“ på side 116.
Vi anbefaler altid at have et nyt FP-blæksæt klar i reserve.
Vi anbefaler desuden, at kontakterne i patronholderen renses, hver gang du udskifter
blækpatron. Hertil bruges det særlige rensesæt „Clean & renew for Ink-Jet
Printsystem“ fra Francotyp-Postalia.

Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge blækken. Undgå, at
blækken kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at blækpatronerne ikke kan
komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt
blækpatronerne.
Vigtigt! Følg disse anvisninger for at undgå skader på tryksystemet:
• Anvend kun originale blækpatroner fra Francotyp-Postalia. Læs den
information, der følger med alle pakninger.
• Udskift altid blækpatronerne parvis. Brug altid nye blækpatroner.
• Vent med at tage blækpatroner ud, til centormail opfordrer dig til det.
Først da er blækpatronerne i udskiftningsposition.
Vigtigt! Der sidder blækrester på de brugte blækpatroner.
• Pas på ikke at få blækrester på dig, dit tøj eller andre genstande.
• Brug et underlag til aflægning af blækpatronerne.
Udskiftning af blækpatroner
centormail anmoder om patronudskiftning.
• Følg de nummererede anvisninger på
displayet.
• Når du har udført alle viste arbejdsskridt, bekræfter du med
.
De enkelte arbejdsskridt er udførligt
beskrevet i nedenstående.
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Udtagning af blækpatroner
• Åbn klappen ved at trykke på releaseknappen.

• Frigør blækpatronerne:
Klap de to blå-grønne greb op.

• Træk op i de to løfteøjer (blå-grøn
markering).
Blækpatronerne løftes op af holderen.

Vedligeholdelse og pleje

• Begge blækpatroner trækkes op ad
holderen.

• Bekræft med

, og fortsæt.
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Sæt nye blækpatroner i
centormail anmoder nu om indsætning af
de nye blækpatroner.

Vigtigt! Sæt først blækpatronerne i, efter
at de har tilpasset sig frankeringsmaskinens temperatur (f.eks. efter oplagring i
kælder eller transport i en kold bil). Ellers
kan kalibrering ikke foretages korrekt.

• Tag de nye blækpatroner ud af pakningen. Tag ikke beskyttelsesstrimlen af
endnu.
For at sikre, at eventuelt bundfældet
farvepigment blandes optimalt:
• Ryst hver blækpatron kraftigt seks
gange.

• Tag beskyttelsesstrimlen af blækpatronerne.

Vedligeholdelse og pleje

• Hold blækpatronen med kontakterne
vendt bagud, dvs. ind mod bagsiden af
maskinen.
• Sæt blækpatronen ind i holderen.
• Tryk blækpatronen ned, så den går i
anslag.
• Tryk den så let bagud – blækpatronen
vipper tilbage i holderen.
• Sæt den anden blækpatron i på samme
måde.
• Fikser blækpatronerne: Klap de to blågrønne greb ned.

• Luk klappen. Tryk på release-knappen
for at fiksere klappen.
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• Bekræft arbejdsskridtenes udførelse
med
.

Kalibrering

Efter patronudskiftning kalibreres blækpatronerne. Du kan følge procesforløbet
på displayet. Det varer lidt, inden kalibreringen er fuldført.

Rensning

Efter kalibreringen renses blækpatronerne. Renseprocessen foregår automatisk.

Justering af blækpatroner
centormail fortsætter med proceduren for
justering af blækpatroner og anmoder om
pålægning af brev.
• Læg en tom kuvert på for testtryk.
centormail udfører testtryk.

• På testtrykket skal du vælge de numre,
hvor
– de vandrette delestreger ligger mest
præcis ved siden af hinanden og
– de lodrette delestreger ligger mest
præcis oven over hinanden.

Vedligeholdelse og pleje

Korrekt justeret
Hvis de vandrette og lodrette delestreger
danner en linje ved nummer 5, er blækpatronerne justeret korrekt.
• Bekræft med
proceduren.

, og forlad justerings-

Ikke korrekt justeret
Hvis de vandrette og / eller lodrette delestreger ikke ligger på linje ved nummer 5:
• Fortsæt med
proceduren for justering af blækpatroner.

Vandret linje
• Indtast det nummer, hvor de vandrette
delestreger ligger mest præcist ved
siden af hinanden.
(Om nødvendigt: Med
det viste nummer.)
• Bekræft med

sletter du

.

Lodret linje
• Indtast det nummer, hvor de lodrette
delestreger ligger mest præcist oven
over hinanden.
(Om nødvendigt: Med
det viste nummer.)
• Bekræft med

.

sletter du
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• Læg en tom kuvert på for nyt testtryk.
• Vurder testtrykket. Gentag justeringsproceduren så ofte, det er nødvendigt,
indtil blækpatronerne er justeret korrekt.

Starte udskiftningsprocedure
Ønsker du at udskifte blækpatronerne,
før centormail anmoder om det, kan du
kalde udskiftningsproceduren frem i
MENUEN.
• Tryk på knappen
• Vælg TRYKSYSTEM
PRINTHOVEDER.
Tryksystem

Udskift tank / printhoveder

.
UDSKIFT TANK /

Udskiftningsproceduren starter.
• Følg anvisningerne på displayet.
(Nærmere information på siderne 109
til 116.)

Vedligeholdelse og pleje

15.3

Udskiftning af printhoveder (centormail 140)

Ved systemer med blæktank skal du også udskifte slangeforbindelserne til blæktanken, når du udskifter printhoveder. Vi er gerne behjælpelige. Kontakt kundeservice.
Hvis du på et tidspunkt skulle ønske at skifte printhovederne ud, før udskiftningsproceduren starter af sig selv, kan du kalde den frem i MENUEN. Læs afsnittet „Starte
udskiftningsprocedure“ på side 125.
Vi anbefaler altid at have et nyt FP-printhovedsæt klar i reserve.
Vi anbefaler desuden, at kontakterne i printhovedholderen renses, hver gang printhovedet udskiftes. Hertil bruges det særlige rensesæt „Clean & renew for Ink-Jet
Printsystem“ fra Francotyp-Postalia.

Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge blækken. Undgå, at
blækken kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at printhovederne ikke kan
komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt printhovederne.
Vigtigt! Følg disse anvisninger for at undgå skader på tryksystemet:
• Anvend kun originale printhoveder fra Francotyp-Postalia. Læs den information, der følger med alle pakninger.
• Udskift altid printhovederne parvis. Brug altid nye printhoveder.
• Vent med at tage printhovederne ud, til centormail anmoder om det.
Printhovederne vil så være i udskiftningsposition.
Vigtigt! Der vil være blækrester på de brugte printhoveder og slangekoblingerne.
• Pas på ikke at få blækrester på dig, dit tøj eller andre genstande.
• Tør slangekoblingerne af med en sugende klud, umiddelbart efter at de er
blevet løsnet.
• Brug et underlag til aflægning af printhovederne.
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Udskiftning af printhoveder
centormail anmoder om printhovedudskiftning.
• Følg de nummererede anvisninger på
displayet.
• Når du har udført alle viste arbejdsskridt, bekræfter du med
.
De enkelte arbejdsskridt er udførligt
beskrevet i nedenstående.

Udtagning af printhoveder
• Åbn klappen ved at trykke på releaseknappen.

Løsn slangekoblingerne:
• Hav en sugende klud parat.
• Tryk på frigøringsmekanismen, og træk
slangekoblingen ud i retning fremad.
• Tør slangekoblingen af med en
sugende klud.
• Løsn slangekoblingen til det andet
printhoved på samme måde.

Vedligeholdelse og pleje

• Frigør printhovederne:
Klap de to blå-grønne greb bagud.

• Træk op i de to løfteøjer (blå-grøn markering).
Printhovederne løftes op af holderen.

• Begge printhoveder trækkes op ad
holderen.
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• Bekræft med

, og fortsæt.

Indsætning af nye printhoveder
centormail anmoder nu om indsætning af
de nye printhoveder.

Vigtigt! Sæt først printhovederne i, efter
at de har tilpasset sig frankeringsmaskinens temperatur (f.eks. efter oplagring i
kælder eller transport i en kold bil). Ellers
kan kalibrering ikke foretages korrekt.

• Tag de nye printhoveder ud af pakningen. Tag ikke beskyttelsesstrimlen af
endnu.
For at sikre, at eventuelt bundfældet
farvepigment blandes optimalt:
• Ryst hvert printhoved kraftigt seks
gange.

Vedligeholdelse og pleje

• Tag beskyttelsesstrimlen af printhovederne.

Forbind slangen med printhovedet:
• Tag fat i tilslutningsstudsen på det
sorte håndgrebsstykke, og sæt den på
printhovedet som vist på illustrationen.

Tilslutningsstuds

Slangen er forbundet korrekt med printhovedet, når tilslutningsstudsen er stukket helt ind i den gennemsigtige bøsning.
• Sæt slangen i på samme måde ved det
andet printhoved.

• Hold printhovedet med kontakterne
vendt bagud, dvs. ind mod bagsiden af
maskinen.
• Sæt printhovedet ind i holderen.
• Tryk printhovedet ned, så det går i
anslag.
• Tryk det så let bagud – printhovedet
vipper tilbage i holderen.
• Sæt det andet printhoved i på samme
måde.
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• Fikser printhovederne: Klap de to blågrønne greb frem.

• Stik slangekoblingen til det venstre
printhoved i bøsningen mærket L, og
pres den helt ind. Koblingen skal gå i
indgreb.

• Stik slangekoblingen til det højre printhoved i bøsningen mærket R, og pres
den helt ind. Koblingen skal gå i indgreb.

Vedligeholdelse og pleje

• Luk klappen. Tryk på release-knappen
for at fiksere klappen.
Bemærk: Hvis klappen blokerer, efter at
du har lukket den, kan du ændre slangernes stilling ved at dreje på de sorte håndgrebsstykker på printhovedtilslutningen.

• Bekræft arbejdsskridtenes udførelse
med
.

Kalibrering

Efter printhovedudskiftning kalibreres
printhovederne. Du kan følge procesforløbet på displayet. Det varer lidt, inden
kalibreringen er fuldført.

Rensning

Efter kalibreringen renses printhovederne. Renseprocessen foregår automatisk.
Justering af printhoveder
centormail fortsætter med proceduren for
justering af printhoveder og anmoder om
pålægning af brev.
• Læg en tom kuvert på for testtryk.
centormail udfører testtryk.
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• På testtrykket skal du vælge de numre,
hvor
– de vandrette delestreger ligger mest
præcis ved siden af hinanden og
– de lodrette delestreger ligger mest
præcis oven over hinanden.
Korrekt justeret
Hvis de vandrette og lodrette delestreger
danner en linje ved nummer 5, er printhovederne justeret korrekt.
• Bekræft med
proceduren.

, og forlad justerings-

Ikke korrekt justeret
Hvis de vandrette og / eller lodrette delestreger ikke ligger på linje ved nummer 5:
• Fortsæt med
proceduren for justering af printhoveder.

Vandret linje
• Indtast det nummer, hvor de vandrette
delestreger ligger mest præcist ved
siden af hinanden.
(Om nødvendigt: Med
det viste nummer.)
• Bekræft med

.

sletter du

Vedligeholdelse og pleje

Lodret linje
• Indtast det nummer, hvor de lodrette
delestreger ligger mest præcist oven
over hinanden.
(Om nødvendigt: Med
det viste nummer.)
• Bekræft med

sletter du

.

• Læg en tom kuvert på for nyt testtryk.
• Vurder testtrykket. Gentag justeringsproceduren så ofte, det er nødvendigt,
indtil printhovederne er justeret korrekt.

Starte udskiftningsprocedure
Ønsker du at udskifte printhovederne, før
centormail anmoder om det, kan du kalde
udskiftningsproceduren frem i MENUEN.
• Tryk på knappen
Tryksystem

.

• Vælg TRYKSYSTEM
UDSKIFT TANK / PRINTHOVEDER
UDSKIFT PRINTHOVEDER.

Udskift tank / printhoveder

Udskiftningsproceduren starter.

Udskift printhoveder

• Følg anvisningerne på displayet.
(Nærmere information på siderne 117
til 125.)
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15.4

Udskiftning af blæktank (centormail 140)

Frankeringssystemet centormail giver dig besked, når det er tid at udskifte blæktanken. Når blæktanken er tom, starter centormail automatisk proceduren for udskiftning
af blæktank. Frankeringssystemet kan ikke benyttes. Du skal skifte blæktanken ud,
før trykningen kan genoptages. Vi anbefaler altid at have en ny blæktank klar i
reserve.

Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge blækken. Undgå, at
blækken kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at blæktanken ikke kan
komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger om brug er vedlagt
blæktanken.
Vigtigt! Følg disse anvisninger for at undgå skader på tryksystemet:
• Anvend kun originale blæktanke fra Francotyp-Postalia. Læs den information, der følger med alle pakninger.
• Brug altid en ny blæktank.
Vigtigt! Der sidder blækrester på de brugte blæktanke.
• Pas på ikke at få blækrester på dig, dit tøj eller andre genstande.
• Stil blæktanken på et underlag.

Tankudskiftning
centormail anmoder om udskiftning af
blæktanken.
• Følg de nummererede anvisninger på
displayet.
• Når du har udført alle viste
arbejdsskridt, bekræfter du med
De enkelte arbejdsskridt er udførligt
beskrevet i nedenstående.

.

Vedligeholdelse og pleje

Udtagning af blæktank
• Åbn klappen ved at trykke på releaseknappen.

• Tryk ned på fordybningen i tankdækslet, tryk tanken ned, samtidig med at du
trækker fremad.
Tanken er frigjort og sidder nu løst i
holderen.

• Tag tanken op og ud af holderen.
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Indsætning af ny blæktank
• Tag den nye tank ud af pakningen.
For at sikre, at eventuelt bundfældet
farvepigment blandes optimalt:
• Ryst tanken kraftigt seks gange.

• Indsæt tanken som vist på illustrationen.

• Tryk tanken ned. Tanken går i indgreb i
holderen.

Vedligeholdelse og pleje

• Luk klappen. Tryk på release-knappen
for at fiksere klappen.

• Bekræft arbejdsskridtenes udførelse
med
.

Starte udskiftningsprocedure
Ønsker du at udskifte tanken, før
centormail anmoder om det, kan du kalde
udskiftningsproceduren frem i MENUEN.
• Tryk på knappen

Tryksystem

.

• Vælg TRYKSYSTEM
UDSKIFT TANK /
PRINTHOVEDER
UDSKIFT TANK.
Udskiftningsproceduren starter.

Udskift tank / printhoveder

Udskift tank

• Følg anvisningerne på displayet.
(Nærmere information på siderne 127
til 129.)
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15.5

Justering af blækpatroner (centormail 120) /
Justering af printhoveder (centormail 140)

Blækpatronerne / printhovederne skal justeres, hvis der er skævheder i frankeringstrykket. Efter justeringen fremstår trykbilledet igen rent uden forskydninger.
Justering foregår på samme måde ved frankeringssystemerne centormail 120 og
centormail 140.
Starte justeringsprocedure
• Tryk på knappen
• Vælg TRYKSYSTEM

.
JUSTERING.

Tryksystem

centormail starter justeringsproceduren.
Følg anvisningerne på displayet.

Justering

Nærmere enkeltheder om procesforløbet
fremgår af siderne 114 / 116 resp. 123 /
125.

Vedligeholdelse og pleje

15.6

Rensning af tryksystem

15.6.1 Starte den automatiske tryksystemrensning
Hvis kvaliteten af stempelaftrykket er for dårlig (f.eks. fejlpunkter i aftrykket efter
længere driftspauser), skal du starte den automatiske rensning af tryksystemet.
Rensning
• Tryk på knappen
Tryksystem

Rens tryksystem

• Vælg TRYKSYSTEM
SYSTEM.

.
RENS TRYK-

En meddelelse informerer om, hvordan
processen skrider frem.
• Kontroller aftrykkets kvalitet med et
prøvetryk (se side 31).

Intensiv rensning

Tryksystem

Intensiv rensning bør vælges, når normal
renseprocedure ikke forbedrer trykkvaliteten tilstrækkeligt.
• Tryk på knappen

Rens tryksystem intensivt

• Vælg TRYKSYSTEM
SYSTEM INTENSIVT.

.
RENS TRYK-

En meddelelse informerer om, hvordan
processen skrider frem.
• Kontroller aftrykkets kvalitet med et
prøvetryk (se side 31).

Ved kraftig tilsmudsning kan det forekomme, at heller ikke intensiv rensning
giver et tilfredsstillende resultat. I givet
fald kan du rense blækpatronerne / printhovederne manuelt (se side 132).
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15.6.2 Manuel rensning af blækpatroner / printhoveder
Vigtigt! Forkert udført rensning kan ødelægge blækpatronerne / printhovederne. Følg disse anvisninger for at beskytte tryksystemet mod beskadigelse:
• Er der problemer med kvaliteten af aftrykket, skal du som det første udføre
frankeringssystemets rensefunktioner, som startes fra MENUEN. Læs
kapitel 15.6 på side 131.
• Kun i særlige tilfælde, hvor heller ikke en intensiv rensning kan genskabe
den sædvanlige trykkvalitet, skal du rense blækpatronerne / printhovederne manuelt.
• Det er her vigtigt, at du bruger en blød klud uden fibre, fugtet med afsaltet
vand. Små fibre vil kunne stoppe dyserne til. Renseklude, som ikke er
bløde nok eller er tørre, kan efterlade ridser. Sådanne ridser vanskeliggør
blækstrålens nøjagtige placering under printning, hvilket gør patronen /
printhovedet ubrugelig.
• Undgå brug af kemiske rengøringsmidler.

Kør blækpatronerne / printhovederne i
udskiftningsposition
Tryksystem

Udskift tank / printhoveder

• Tryk på knappen

.

• Vælg TRYKSYSTEM
UDSKIFT TANK /
PRINTHOVEDER
UDSKIFT PRINTHOVEDER.

centormail 140:
Udskift printhoveder

Udtagning af patroner / printhoveder

Vigtigt! Forbyttede patroner / printhoveder kan forårsage forstyrrelser i tryksystemet. Det anbefales at tage én patron / et
printhoved ud ad gangen. På den måde
undgår du risikoen for ombytning ved
genindsætning.
• Åbn klappen til tryksystemet ved at
trykke på release-knappen.
• Tag en patron / et printhoved ud.

Vedligeholdelse og pleje

centormail 120: Nærmere enkeltheder
om udtagning og indsætning af blækpatroner fremgår af kapitel 15.2.
centormail 140: Nærmere enkeltheder
om udtagning og indsætning af printhoveder fremgår af kapitel 15.3.
Rensning
• Fugt en blød klud uden fibre med
afsaltet vand.
Hvis du ikke har afsaltet vand ved hånden, kan du også anvende destilleret
vand eller almindeligt vand fra hanen.
Mineraler fra vand, du tapper fra hanen,
kan dog efterlade aflejringer på printhovedet.
Det bedste resultat opnås ved brug af det
særlige FP-kontaktrens.
• Hold patronen / printhovedet som vist
på illustrationen. Dyserne vender
nedad!
• Med kluden tørrer du langsomt og
meget blidt patronen / printhovedet af i
pilens retning. Gentag proceduren
nogle gange.
Herved blander vandet sig med blækresterne og renser dyserne.
• Sæt patronen / printhovedet i igen.
• Tag den anden patron / det andet printhoved ud, og foretag rensning på
samme måde.
• Sæt patronen / printhovedet i igen.
• Luk klappen til printsystemet.
• Foretag justering af patroner / printhoveder (se kapitel 15.5).
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15.7

Udskiftning af blækvlies
Vigtigt! Pas på ikke at få blækrester på dig, dit tøj eller andre genstande.
Brug et underlag til henstilling af drypbakken.

centormail giver besked, når det er tid at
udskifte blækvliesen.
For at udskifte blækvliesen:
• Fortsæt med

.

På displayet viser centormail arbejdsskridtene for udskiftning af blækvlies.
De enkelte skridt er udførligt beskrevet
nedenfor.
Udskiftning af blækvlies
• Træk drypbakken frem og ud af huset.
• Henstil drypbakken på et underlag.

• Pres bøjlen i fordybningen sammen
med to fingre (1), og klap den op (2).
• Tag blækvliesen ud.

Vedligeholdelse og pleje

• Indlæg ny blækvlies.

• Klap bøjlen ned, så den griber fast.

• Skub drypbakken ind, indtil anslag nås.
Maskinen er klar til brug igen.

• Bekræft udskiftning af blækvliesen med
.
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15.8

Påfyldning af lukkevæske (centormail med kuvertlukker)

Sammen med kuvertlukkeren har du modtaget en flaske lukkevæske. Vi anbefaler –
navnlig ved bearbejdning af blandet post – brug af denne lukkevæske. Denne særlige
lukkevæske kan bestilles hos DAKi A/S.
Ledningsvand kan benyttes i stedet for lukkevæske. Det vil dog kunne have en negativ indvirkning på kuvertlukningen.

Advarsel! Husk at slukke frankeringssystemet centormail og alle tilsluttede
enheder, inden du fylder lukkevæske på.
Advarsel! Vær forsigtig med omgang med væsker. Pas på, når du fylder tanken op, at dele, der står under spænding, ikke vædes til. Hvis det engang
skulle ske: Træk omgående netstikkene ud. Få frankeringssystemet centormail undersøgt af kundeservice, inden du tager det i brug igen.

• Sluk centormail og alle tilsluttede
enheder.
• Åbn klappen: Tryk på markeringen, og
klap op i retning fremad.

• Tag den gule prop ud af tanken.

Vedligeholdelse og pleje

• Fyld lukkevæske i tanken. Tanken har
en kapacitet på 800 ml.

Gem altid en tom flaske til lukkevæsken.
Du skal bruge den originale flaske, hvis
du på et tidspunkt skal tømme tanken.
• Sæt proppen ind i tankens påfyldningsåbning.

• Luk klappen, og lad låsningen gå i
indgreb med et let tryk.
Du kan nu tænde for frankeringssystemet.
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15.9

Rensning / Udskiftning af svamp (centormail med kuvertlukker)
• Sluk centormail og alle tilsluttede enheder.
• Tryk på release-knappen.
Befugtningsenheden klapper frem af sig
selv.

• Hold fugteren som vist på illustrationen.
Holdeblik

• Tryk lasken på holdeblikket let ned, og
tag holdeblikket af.

• Fjern den snavsede / brugte svamp.
• Rens svampen: Skyl resterne af klæbemiddel ud med rigeligt vand.

Eller
• Udskift svampen: Den nye svamp skal
fugtes, inden den sættes i. Nu vil snipperne blive fugtet korrekt fra første
brev.

Vi anbefaler, at du altid har en svamp klar
i reserve.

Vedligeholdelse og pleje

• Indlæg en ny eller den rensede svamp.

Holdeblik

• Hag holdeblikket fast forneden på
fugteren, som vist på illustrationen.
• Lad holdeblikket gå i indgreb foroven.

Advarsel! Fare for håndskader. Tag ikke
fat mellem befugtningsenhed og løbeflade, når du lukker apparatet.

• Klap befugtningsenheden i, så den går
i indgreb.
Du kan nu tænde for frankeringssystemet.
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15.10 Udskiftning af batteri
Frankeringssystemet centormail overvåger batteriets ladetilstand. Når det er tid at
skifte batteriet ud, vises en meddelelse på displayet.

Vigtigt! Brug kun batterier leveret af DAKi A/S, 90.4701.8004.00. Læs anvisningerne vedrørende korrekt brug og bortskaffelse, som følger med batteriet.
Vigtigt! Sluk centormail. Træk netstikket ud af stikkontakten, inden du udskifter batteriet.

SLUK

• Sluk frankeringssystemet centormail
og alle tilsluttede eksterne enheder.
• Træk netstikkene for alle frankeringssystemets komponenter ud af stikkontakten.
Batteriboksen befinder sig på maskinens
bagside. Hvis det er nødvendigt at dreje
centormail for at komme til maskinens
bagside:
• Afmonter frankeringssystemet, så vidt
det er nødvendigt (se bilag, side 171).
• Tryk clips-låsen på låget til batteriboksen ind i pilens retning, og tag låget til
batteriboksen af.
• Tag det brugte batteri ud.

Batteriboks

Vedligeholdelse og pleje

• Sæt et nyt batteri (90.4701.8004.00) i.
Husk at vende det rigtigt! I batteriboksen er markeret, hvordan batteriet
skal vende.

• Luk batteriboksen.
• Opsæt om nødvendigt frankeringssystemet centormail igen (se bilag,
side 180).
• Tilslut igen netkabler for alle frankeringssystemets komponenter.
Du kan nu bruge frankeringssystemet
centormail igen.
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16

Tips til afhjæpning af fejl

16.1

Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelse (eksempel):
Fejlkode

Fejlkategori

I tilfælde af driftsforstyrrelser eller betjeningsfejl vises en fejlmeddelelse på displayet. Derudover kan der som fejlindikation lyde en signaltone (se kapitel 14.4 på
side 92).
Fejl kan også indikeres ved en fejlkode i
statuslinjen.
For udvalgte fejlkoder findes der i
kapitel 16.3 uddybende information om
mulige fejlårsager og afhjælpningsprocedurer.

Bekræft med knappen

Symboler i pop-up-meddelelser og
sikkerhedsforespørgsler er nærmere
forklaret i kapitel 16.2.
Hjælp ved almindelige problemer under
håndteringen af frankeringssystemet
finder du i kapitel 16.4.
I mange tilfælde kan du på den måde selv
afhjælpe små fejl og vanskeligheder, der
måtte opstå ved brugen af centormail.

Fejlmeddelelse:
Fejlkode i statuslinjen (eksempel)

Hvis du ikke selv kan afhjælpe en fejl på
grundlag af informationerne på displayet
og brugsanvisningens oplysninger, skal
du kontakte kundeservice.

Tips til afhjæpning af fejl

Fejlkategorier
Almindelig fejl / uspecificeret problem

Papirkø / driftstidsproblem

Pengeproblem

Patronproblem

Problem ved etiket-dispenser
Problem ved den automatiske fødning
(Feeder)
Problem ved kuvertlukker (Sealer)

Problem ved den dynamiske vægt
Problem med brevmålene /
forsendelsens vægt
Sensorproblem

Fejl i perifere enheder / stikforbindelser

Forbindelsesproblem

Ring venligst til kundeservice.
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16.2

Symboler i pop-up-meddelelser og sikkerhedsforespørgsler (udvalg)

Symboler

Betydning
Proces fuldført.
Proces afbrudt / indtastning ikke tilladt (f.eks. tilbagedatering
ikke mulig).
Programmering af kort lykkedes.
Programmering af kort mislykkedes.
Kort programmeres. Vent venligst …
Data kunne ikke indlæses.
Manglende adgangsrettigheder. Den ønskede handling kan
ikke udføres med det indsatte adgangskort.
Sæt et USER-kort i.
Tag kortet ud af kortlæseren.
Kort indeholder ingen gyldige data. Tag kortet ud.
Indstillingen kan ikke gemmes som kodevalg.
Skal den vægtangivelse anvendes, der er gemt i kodevalget?
De aktuelle indstillinger blev gemt.
En ny portotabel blev aktiveret, og kodevalgene blev
konfigureret påny. Kontroller kodevalg.
Ingen gyldig portotabel indlæst.

Tips til afhjæpning af fejl

Symboler

Betydning
En ny portotabel blev aktiveret. Vær opmærksom på ændrede
kodevalg. Kontroller den aktuelle produktindstilling.
Opdatering af portotabellen fuldført.
Portotabel opdateres. Vent venligst …
Dataene blev slettet.
Data kunne ikke slettes.
Aflast vægten.

Vægten tareres. Vent venligst …

Den aktuelle dato indstilles.
Reklamemotivet blev ændret.
Tidsindstillingen blev ændret. Kontakt til datacentret
nødvendig.
Der findes ufrankerede, overtallige breve.
Efterse brevene.
Aftryk mangler. Læg brev(e).
Du mister et ubenyttet aftryk!
Du kan nu frankere en etiket med beløbet.
Kuvertlukker: Fyld mere lukkevæske i. (Antal resterende
lukkeprocesser vises.)

Luk klappen til tryksystemet.

145

146

Brugsanvisning centormail

16.3

Fejlkoder (udvalg)

Fejlkode

Mulig årsag og afhjælpning

00060005

Perifere enheder genkendes ikke. Kontroller enhedsforbindelser,
netkabel og endestik.

00060009

Perifere enheder initialiseres. Vent venligst …

0006000A

Ikke-understøttet enhed er tilsluttet.

0006000B

Rækkefølgen for perifere enheder er ikke korrekt.

00070002

Ingen gyldig portoværdi indstillet.

00070003

Brevophobning. Tryk på knappen
brevtransportvejen.

00070004
000A0000

Brevtransporten arbejder ikke fejlfrit eller kunne ikke startes.
Kontroller, at sikkerhedsafbryderen sidder rigtigt på
brevudkasteren.

00070007

Klappen til tryksystemet er åben. Luk klappen.

0007000A

Hovedbatteri for svagt. Sæt straks et nyt i.
(Frankering ikke mulig.)

0007000B

Kontakt til datacentret (Reset Center / TDC) nødvendig. Indlæs
porto. Beløb „0“ er tilstrækkeligt.

0007000C

Sikkerhedsmodulets tilstand er ikke tilladt.

for at tømme

Kontakt til datacentret (Reset Center / TDC) nødvendig. Indlæs
porto. Beløb „0“ er tilstrækkeligt.
0007000E

Brevfølge for tæt.

00070010

KARAT: Ingen frankeringsfrigivelse.

00070012

Service-interval nået. Informer venligst kundeservice.

00070013

Der foreligger et ubenyttet aftryk. Vil du fortsætte og kassere dette
aftryk? I modsat fald kan du printe aftrykket på en etiket.

00070014

Ikke flere penge i sikkerhedsmodulet. Indlæs porto. De sidste breve
kan ikke frankeres længere.

Tips til afhjæpning af fejl

Fejlkode

Mulig årsag og afhjælpning

00070015

Fejl i perifere enheder. Skal forbindelsen kontrolleres igen?

00070019

Indlæs snart porto.

0007001B

Hovedbatteri svagt. Sæt snart et nyt batteri i.

0007001C

Etiketprint ikke mulig (dynamisk vejning er aktiv).

0007001E

KARAT fungerer ikke via den indstillede port.

0007001F

Perifere enheder: Startfejl.

00070020

Det indstillede trykbillede er for langt.
Slå reklame eller SMS-tekstbesked fra, eller benyt de ekstralange
frankeringsetiketter „centormail XL“.

00090000

Den angivne konto kunne ikke findes.

000A0001

Sensorer kan ikke justeres rigtigt. Kontroller brevtransportvej, fjern
om nødvendigt alle breve.

000A0002

Trykberedskab ikke nået. Ring venligst til kundeservice.

000A0003

Fejl i brevforløb. Ring venligst til kundeservice.

000A0004

Aftryk mislykkedes. Genstart systemet. Hvis fejlen gentager sig:
Ring til kundeservice.

000A0005

Positionering af printhoveder mislykkedes. Genstart systemet.
Hvis fejlen gentager sig: Ring til kundeservice.

000A0006
000A0011
000A0012

Brevmål / vægt ikke tilladt.

000A0007

Brevophobning. Tryk på knappen
brevtransportvejen.

000A0008

Etiket kunne ikke udtrækkes. Fyld etiketholder op.

000A0009

Fejl i brevforløb. Start brevtransport påny.
Hvis fejlen gentager sig: Ring til kundeservice.

000A000A

Tag alle etiketter ud af etiketholderen.

000A000C

Brevafstand for lille.

for at tømme
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000A000D

Sensorerne i brevtransport er tildækket. Tag brev ud af
brevtransportvejen.

000A000E

Brevophobning i den automatiske fødning (Feeder).
Tryk på knappen

000A000F

for at tømme brevtransportvejen.

Brevophobning eller transportfejl i kuvertlukker (Sealer).
Tryk på knappen

for at tømme brevtransportvejen.

000A0010

Brevophobning ved den dynamiske vægt. Tryk på knappen
for at tømme brevtransportvejen.

000B0003

Printhoved / patron har kontakteringsfejl.
Start udskiftningsproceduren.

000B0003

Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

000B000A

Foretag kalibrering ved stuetemperatur.

000B002A

Ingen blæktank tilgængelig. Trykning spærret.

000B002F

Positionering af printhoveder mislykkedes. Genstart systemet.
Hvis fejlen gentager sig: Ring til kundeservice.

000B0031

Ingen gyldige printhoveder / patroner genkendt.
Anvend kun originale printhoveder.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

000B0033

Printhovedernes slangekoblinger ikke lukkede. Kontroller, at
slangekoblingerne sidder rigtigt.

000B0034

Ugyldig blæktank indsat. Trykning spærret.
Intern fejl. Ring venligst til kundeservice.

000B0035

Blæktanken er brugt op. Indsæt en ny. (Der er mindre end 1000 tryk
tilbage.)

000B0036

Blæktanken er snart brugt op. Indsæt en ny.

Tips til afhjæpning af fejl
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000B0037

Justering ikke korrekt. Gentag proceduren.

000B0038

Blæktank er tom. Frankering spærret.

000B003A

Tryk i blæktank ikke tilstrækkeligt.
Kontroller, at blæktanken sidder rigtigt.

000B003B

Kalibrering mislykkedes. Gentag proceduren.

000B003C

Temperaturkalibrering aktiv, vent venligst …

000B003D

Printhovederne er snart brugt op. Foretag udskiftning.

000B003E

Printhovederne er brugt op. Indsæt nye. (Der er mindre end
1000 tryk tilbage.)

000B003F

Ikke mere blæk i printhovederne. Frankering spærret.

000B0040

Ikke mere blæk i det højre printhoved. Frankering spærret.

000B0041

Ikke mere blæk i det venstre printhoved. Frankering spærret.

000B0042

Kontrol blæksystem aktiv.

000B0045

Venstre printhoved har kontakteringsfejl.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

000B0046

Højre printhoved har kontakteringsfejl. Kontakter i patronholder /
printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

000B0048

Printhovederne er snart slidt op. Kontroller information fra
tryksystemet, og hold printhoveder klar i reserve.

000B0049

Printhovederne er slidt op. Kontroller information fra tryksystemet,
og udskift printhovederne. (Der er mindre end 1000 tryk tilbage.)

000B004F

Fejl ved temperaturmåling af det venstre printhoved.
Foretag kalibrering ved stuetemperatur.

000B0052

Det venstre printhoved er slidt op. På grund af den lave kapacitet i
det højre printhoved anbefales det at udskifte begge printhoveder.
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000B0053

Begge printhoveder har kontakteringsfejl.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

000B0054

Printhovedernes temperatur er meget høj. Kontroller trykkvaliteten.
Rens om nødvendigt printhovederne / patronerne.

000D0002

Den angivne reklame kunne ikke findes.

000D0003

Den angivne SMS-tekstbesked kunne ikke findes.

000D0005

Indstillingstæller for stor. Start processen med en mindre indstillingstæller.

000E0000

Kappen til den automatiske fødning (Feeder) er åben.
Luk kappen.

000E0001

Systemfejl grundet perifer enhed. Genstart systemet.

000E0002

Kommunikationsfejl med perifer enhed højre side.

000E0003

Kommunikationsfejl med perifer enhed venstre side.

000E0005

Brev for langt.

000E0007

Motor til automatisk fødning (Feeder) blokerer.

000E0008

Tag alle breve ud af brevtransportvejen.

000E0009

Kuvertlukker (Sealer) initialiseres. Vent venligst …

000E000B

Automatisk fødning (Feeder) er ikke klar.

000E000C

Kuvertlukker (Sealer): Fyld mere lukkevæske på, eller slå
lukkefunktionen fra.

000E000D

Kuvertlukker (Sealer): Snip ikke fundet. De sidst bearbejdede breve
kunne ikke påtrykkes.
Kontroller brevene. Videre med knappen
.

000E000E

Definer brevtykkelse påny. Genstart systemet.

000E0010

Dynamisk vægt: Vægt ugyldig.

000E0011

Dynamisk vægt: Temperatur.

Tips til afhjæpning af fejl
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000E0012

Aflast den dynamiske vægt, så den kan tarere.

000E0013

Tilsluttede perifere enheder er ikke kompatible.
Ring venligst til kundeservice.

000E0014

Kuvertlukkerens kappe (Sealer) er åben. Luk kappen.

000E0015

Kuvertlukker (Sealer) er ikke klar.

000E0017

Kuvertlukkerens motor (Sealer) blokerer.

000E0019

Betjeningsfejl modusskift kuvertlukker (Sealer).

00120009

Printhoveder har kontakteringsfejl. Kontroller, at printhovederne
sidder rigtigt.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

00A00201

Intet ledigsignal. Kontroller modemindstillinger.

00A00202

Forbindelse er optaget, eller kontroller modemindstillinger.
Intern fejl. Ring venligst til kundeservice.

00A00203

Intern fejl. Ring venligst til kundeservice.
Kommunikationsfejl med modemet. Kontroller: Modemindstillinger,
telefonnumre og modemkablets tilslutning.

00A00205

Forbindelse kan ikke oprettes. Kontroller modemindstillinger.

00A00208

Forkerte identifikationstal for opkaldsforbindelse. Kontroller
modemindstillinger.

00B00205

Intern fejl. Ring venligst til kundeservice.
Fejl ved kommunikation med modtager. Kontroller: Modemindstillinger, telefonnumre og modemkablets tilslutning.
Indlæsning af nye portotabeller fra datacentret er for øjeblikket ikke
muligt. Kontakt DAKi A/S, hvis du har spørgsmål.

00F00202

Frankering ikke mulig. Restbeløb for lille. Indlæs porto.

00F00223

Indlæs porto.
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00F00227

Service for øjeblikket ikke tilgængelig.

00F0022D

Ugyldig tilbagedatering.

00F0025A

Ændring af beløb IKKE mulig. Indlæsning IKKE afsluttet.
Gentag portoindlæsning.

00F00283

Sikkerhedsinformation ugyldig.
Indlæs porto. Beløb „0“ er tilstrækkeligt.

01300007

Tarering mislykkedes.

01300200

Kommunikationsfejl med vægten.

01300204

Fejl ved kalibrering

01300205

Vægt for høj. Tilladt vægtzone for statisk vægt overskredet.
Aflast vægten.

01300207

Tarering mislykkedes.

01300208

Ved kalibrering blev der målt værdier uden for toleranceområdet.

01400204

Portoværdien er ugyldig.

01800202

Indlæs snart porto. Beløb „0“ er tilstrækkeligt.

01800203

Indlæs porto i morgen. Beløb „0“ er tilstrækkeligt.

0190000B

Ikke isat gyldigt printhoved?

01900200

Printhoveder ikke genkendt. Udskift printhoveder igen.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

01900202
01900205
01900207
01900208

Ingen gyldige printhoveder genkendt. Anvend kun originale
printhoveder.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet „Clean & renew for
Ink-Jet Printsystem“. Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.

01900209

Printhoveder brugt op.

0190020E

Foretag kalibrering af printhoveder.

Tips til afhjæpning af fejl
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01900210

Blæktyper for printhoveder og blæktank ikke ens.

01900211

Blæktank mangler.

01900212

Printhoveder understøttes ikke af denne hardware.

05000000

Blæksystem for øjeblikket ikke tilgængelig.

05000001

Klappen til printsystemet åbnet. Trykning spærret.

05000003

Blæktank ugyldig. Frankering spærret.

05000006

Brug af forskellige blæktank- og printhoved- / patrontyper er ikke
tilladt.

…
Ring venligst til kundeservice.
andre koder
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16.4

Problemer og afhjælpning

Problem

Mulig årsag og afhjælpning

… ved frankering
Brevtransport starter ikke

centormail viser ikke frankeringsmenuen.
Skift til frankeringsmenuen: Tryk på knappen
og forsøg igen.

,

Sensor genkender ikke brev.
Læg brevet på igen, eller
start brevtransport med knappen

.

Brevtransport stopper
eller starter ikke

Sikkerhedsafbryder er udløst.
Se kapitel 16.7 på side 165.

Etiketfrankering:
– aftræksfejl
– ophobning

Uegnede frankeringsetiketter anvendt.
Brug kun de originale FP-frankeringsetiketter.
Forkert etikettype indstillet / forkerte etiketter indsat.
Kontroller etikettype, og tilpas om nødvendigt
(se kapitel 14.2, side 90).
Etiketter hæfter sig ind i hinanden.
Tag etiketter ud af etiketholderen.
Løsn etiketstablen op, og læg den i igen (se side 57).
For mange etiketter i etiketholderen.
Læg altid kun 1 pakke (25 etiketter) i.
For få etiketter i etiketholderen.
Ilæg en komplet pakke (25 etiketter), dog mindst
15 etiketter (se side 57).
Etiketpakke lagt forkert i (skubbet for langt ind).
Tag etiketter ud af etiketholderen.
Læg etiketpakken rigtigt i (se side 57).
Internt problem for etikettrykfunktion.
Ring til kundeservice.

Tips til afhjæpning af fejl
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Frankering ikke mulig

Adgangskort ikke sat i.
Sæt adgangskort (USER eller MASTER) i.
Kortlæseren kan ikke genkende adgangskortet.
Tag adgangskortet ud, og sæt det i igen.
Intet produkt / ingen portoværdi indstillet, fordi
– forsendelsesdata er ufuldstændige eller
– vægtværdi mangler (visning = 0 g).
Kontroller produktindstilling (se kapitel 4.1, side 35).
Intet tilgodehavende i frankeringsmaskinen / portobeholdning er brugt op.
Indlæs ny porto (se kapitel 10, side 72).

Pop-up-meddelelse:
„This combination is not
allowed“ / „Diese Kombination ist nicht erlaubt“

Den ønskede kombination af ekstraydelser udbydes
ikke af Post Danmark.

Portoværdi blinker

For det indstillede produkt gælder særlige landespecifikke funktionsegenskaber. Bemærk Post Danmark’s
aktuelle bestemmelser.

SMS-tekstbesked passer
ikke til forsendelsen

Frankeringstryk med reklamemotiv og SMS-tekstbesked er for langt til de anvendte kuverter / kort.
Anvend kuverter / kort af tilstrækkelig længde
(f.eks. ISO DL).

Trykkvalitet:
Skævheder / ujævnheder
i frankeringstrykket

Juster blækpatroner / printhoveder (se kapitel 15.5,
side 130).

Trykkvalitet:
Fejlsteder

Rens tryksystemet (se kapitel 15.6, side 131).

Vejning:
Statisk vægt beregner
ingen vægt for den pålagte
forsendelse

Da forsendelsen blev lagt på, lå der allerede en
forsendelse på vejepladen. En ny vægt beregnes kun,
hvis vægten forinden er blevet aflastet.
Tøm vejepladen. Pålæg forsendelsen.
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Problem
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Vejning:
Statisk vægt
og / eller
dynamisk vægt beregner
ikke nogen vægt

centormail genkender ikke vægten, eller vægten er
defekt.
Ring til kundeservice.

Vejning:
Problem med den
dynamiske vægt

Fremmedlegeme i klemme i brevtransporten.

Vægtbelastning er for svag, eller vægten er overbelastet.
Anvend kun vægt til forsendelser inden for den
tilladte vægtzone (se side 192).

Kontroller den dynamiske vægts brevtransport / vejezone for fremmedlegemer (visuel kontrol). Fjern forsigtigt fremmedlegemet.
Hvis problemet gentager sig: Ring til kundeservice.

Vejning:
Ekstern vægt (flexiscale)
overfører ikke vægtværdi
til centormail

Kontroller, om flexiscale er tilsluttet korrekt og er opsat
til brug sammen med frankeringssystemet centormail
(se kapitel 6.1, side 60).
Fejl ved flexiscale.
(For fejlafhjælpning, se flexiscale-brugsanvisning.)
I tilfælde af fejlmeddelelse på flexiscale overføres den
viste vægtværdi ikke.

Tips til afhjæpning af fejl
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… generelle fejl
centormail opfører sig
„mærkeligt“ eller reagerer
ikke mere

Softwareproblem.
Sluk centormail. Vent i mindst 1 minut, og tænd
centormail igen.

centormail støjer,
Tryksystemet med blæktank frembringer
tilsyneladende uden grund funktionsbetinget pumpe- og udluftningslyde. Dette er
en helt normal del af den almindelige drift, og er ikke
nogen fejl.
centormail udfører ikke
den ønskede handling og
bipper gentagne gange

Biptoner signalerer, at centormail ikke kan udføre en
funktion (f.eks. hvis knapperne i den aktuelle menu er
uden funktion eller den foregående handling endnu
ikke er afsluttet).
Se oplysningerne på displayet!

Funktioner
– mangler på displayet
– står med GRÅT

Adgangen til disse funktioner er ikke mulig med det
indsatte adgangskort.
Vær opmærksom på adgangsrettigheder (se siderne 168
til 167).

Ingen visning på display

Kontroller, om netkablet er sat rigtigt i, og at der er
tændt for hovedafbryderen.

Kort (chipkort) ikke
genkendt

Kort er ikke sat rigtigt i.
Tag kortet ud, og sæt det ind i kortlæseren igen (chip
bagud)!
Forkert korttype sat i.
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… ved indlæsning af porto
Det ønskede beløb kan
ikke indlæses.

Ugyldigt teleporto-beløb.
Rediger teleporto-beløbet, og gentag indlæsningen.

Indlæsningsproces
afbrydes

centormail kan ikke oprette forbindelse til Reset
Center.
Kontroller modemindstillingerne (se kapitel 14.7, side 96).
Kontroller telefonnummeret på Reset Center / TDC
(se kapitel 14.8, side 98).

… ved basisindstillinger, vedligeholdelse og pleje
Blækpatroner / printhoveder / blæktank genkendes
ikke

Blækpatroner / printhoveder / blæktank er ikke sat
ordentligt i.
Tag blækpatroner / printhoveder / blæktank ud, og sæt
dem så i igen.
Kontakter i patronholder / printhovedholder er
snavsede.
Kontakterne kan renses med FP-rensesættet
„Clean & renew for Ink-Jet Printsystem“.
Rensesættet kan bestilles hos DAKi A/S.
Forkerte blækpatroner / printhoveder / blæktank
indsat.
Bemærk specifikation (se side 195).
Blækpatroner / printhoveder / blæktank defekt.
Ring til kundeservice.
Softwareproblem.
Sluk centormail. Vent i mindst 1 minut.
Tænd centormail igen.

Data (f.eks. reklamemotiver) kan ikke indlæses af
chipkort

Kort indeholder ingen gyldige data. Forkert kort sat i?
Indsæt datakort med reklamemotiverne.
Kort er defekt.
Ring til kundeservice.
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Dataoverførsel til kundeservice ikke mulig

centormail kan ikke oprette forbindelse til datacentret.

Gem kodevalg:
Produkt kan ikke gemmes

Kodevalg 1 (MEM 1) kan ikke gemmes „Uden vægt“.
centormail anvender dette som standardindstilling,
efter at apparatet er blevet tændt.

Klap til tryksystemet
„blokerer“

Ved blæktanksystemer kan det forekomme, at
slangeforbindelserne mellem tank og printhoveder
presser ind mod klappen.

Kontroller modemindstillingerne (se kapitel 14.7, side 96).
Kontroller telefonnummer (se kapitel 14.8, side 98).

Drej de sorte håndgrebsstykker på
printhovedtilslutningen en anelse. På den måde kan
du ændre slangernes position.
Opdater portotabel:
Proces afbrydes

centormail kan ikke oprette forbindelse til datacentret.
Kontroller modemindstillingerne (se kapitel 14.7, side 96).
Kontroller telefonnummer på datacentret (se kapitel 14.8,
side 98).
Indlæsning af nye portotabeller fra datacentret er for
øjeblikket ikke muligt. Kontakt DAKi A/S, hvis du har
spørgsmål.

Tryksystemrensningen vil
ikke blive bedre af, at du
renser patronerne

Blækpatronerne / printhovederne er meget snavsede
eller udtørrede. Gentag rensning: Funktion „Intensiv
rensning“ (se side 131).
Hvis dette ikke hjælper:
Rens blækpatroner / printhoveder manuelt (se side 132).
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… ved automatisk fødning fra stabel
Brevophobning.

For afhjælpning af brevophobning henvises til
kapitel 16.7 på side 165.

Brevtransport
starter ikke

Sensor genkender ikke brevstabel.
Start brevtransport med knappen

.

centormail viser ikke frankeringsmenuen.
Skift til frankeringsmenuen: Tryk på knappen
og forsøg igen.
Brevtransport stopper /
masseforsendelse afbrudt

,

Brevophobning.
For afhjælpning af brevophobning henvises til
kapitel 16.7 på side 165.
Indstillingstæller er aktiv. centormail stopper automatisk, når det indstillede styktal er færdigbearbejdet.
Slå indstillingstælleren fra, eller tilpas styktallet (se
kapitel 5.2, side 53).
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… ved fugtning / lukning
Breve lukkes ikke
ordentligt

Svamp er for tør.
Pump vand i fugteren (se kapitel 14.13, side 107).
Svamp er snavset eller slidt.
Rens eller udskift svampen
(se kapitel 15.9, side 138).
Uegnede kuverter anvendt.
Anvend kun kuverter, som er egnet til maskinel lukning
(se side 197).
Kuvertsnipperne fugtes ikke ordentligt.
Tilpas befugtningsstyrken
(se kapitel 14.13, side 107).

Breve lukkes ikke
centormail meddeler, at
tanken er tom, selv om der
er tilstrækkelig
lukkevæske i tanken

Kuvertlukning er slået fra.
Drej kontakten „kuvertlukning“ i position

SEAL .

Ved brug af ledningsvand kan blærer i vandet (betinget
af den lokale vandkvalitet) forstyrre
niveauaflæsningen.
På kuvertlukker: Åbn klappen. Træk den gule prop ud.
(Se også side 136).
Niveausensoren ses i tanken foran til højre på
indervæggen. Stryg nogle gange hen over sensoren
med en finger.
Luk tanken. Luk klappen i.
(Se også side 137).
Hvis problemet gentager sig: Anvend FP-lukkevæske
eller destilleret vand.
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16.5

Afhjælpning af brevophobning i den automatiske fødning
• Træk kappen til den automatiske
fødning af.

• Drej servicearmen til venstre – låsningen af transportrullerne frigøres (1).
• Træk forsigtigt det indeklemte brev op i
retning mod højre (2).

• Drej servicearmen til højre – transportrullerne stilles tilbage i arbejdsposition.

Tips til afhjæpning af fejl

• Sæt kappen ind i de to sideføringer i
huset, og skub den ind, så den klikker
fast.
• Bemærk oplysningerne på frankeringsmaskinens display.
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16.6

Afhjælpning af brevophobning i kuvertlukkeren
• Tryk på release-knappen.
Befugtningsenheden klapper frem af sig
selv.

• Fjern brevet.

Advarsel! Fare for håndskader. Tag ikke
fat mellem befugtningsenhed og løbeflade, når du lukker apparatet.

• Klap befugtningsenheden i, så den går
i indgreb.
• Bemærk oplysningerne på frankeringsmaskinens display.

Tips til afhjæpning af fejl

16.7

Sikkerhedsafbryder er udløst – brevtransport stopper
En sikkerhedsafbryder beskytter mod
kvæstelser i tilfælde af fejlhåndtering i
området omkring frankeringsmaskinens
brevudkaster.
Når sikkerhedsafbryderen udløses, løsner sikkerhedskappen sig, og brevtransporten stopper. En fejlmeddelelse
informerer om problemet.
• Find årsagen til, at sikkerhedsafbryderen reagerede, og afhjælp problemet.
Sikkerhedskappe

• Sæt sikkerhedskappen på.

Advarsel! Fare for håndskader! Sikkerhedskappen må under ingen omstændigheder fastgøres yderligere. Yderligere
fastgørelse vil forhindre, at sikkerhedskappen springer ud i tilfælde af ophobning eller uautoriseret indgreb, hvilket gør
sikkerhedsafbryderen uvirksom.
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17

Indstilling af drift og bortskaffelse af centormail
Den dag frankeringssystemet centormail tages ud af drift, skal alle
tjenester, der er postalt relevante, afmeldes. I forbindelse med
indstilling af driften og bortskaffelse af frankeringssystemet bedes
du kontakte DAKi A/S.

Bilag – Oversigt menufunktioner

Bilag

Forbehold for ændringer.

Oversigt menufunktioner
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Adgangsrettigheder for de valgte funktioner
Status
Funktioner

Uden
adgangskort

Med kort
USER

0-kroners frankering (prøvetryk)
Ændre indstillingstæller
Ændre systemindstillinger
Bearbejde kodevalg
Frankere i KARAT-modus
Frankere på alle konti
Frankere på tilordnet konto
Indlæse data fra kort
(f.eks. reklamemotiver)
Indlæsning af porto (Teleporto)
Indstille tryk-offset
Indtaste / ændre / slette
SMS-tekstbesked
Kun lukke
Kun transportere
Kun udskrive reklamemotiv
Nulstille konti
Opdatere portotabel
Slette portotabel

ikke alle

ikke alle

Med kort
MASTER

Bilag – Adgangsrettigheder for de valgte funktioner

Status
Funktioner
Stemple indgangspost
Tilordne / spærre USER-kort
Tryksystem (funktioner til justering, rensning, vedligeholdelse)
Vise / nulstille styktæller
Vise / udskrive kontostatistik
Vise / udskrive register
Vise / udskrive systeminformation

Uden
adgangskort

Med kort
USER

Med kort
MASTER
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Installering af centormail et andet sted
Advarsel! For din egen sikkerheds skyld bedes nedenstående anvisninger
følges i forbindelse med nedtagning, emballering og transport samt udpakning, installering og ny idriftsættelse af frankeringssystemet centormail:
• Sluk for frankeringssystemet centormail og alle tilsluttede enheder, inden
du nedtager og transporterer frankeringssystemet.
• Frankeringsmaskinen centormail har en vægt på over 20 kg. Lad en
assisterende person hjælpe dig.
Advarsel! Fare for håndskader! Vær meget forsigtig, når du håndterer komponenten Power Sealer. Du kan komme til skade på skarpe kanter, som er
betinget af konstruktionen.
Vigtigt! Følg disse anvisninger for at undgå skader på frankeringssystemet:
• Overlad det til kundeservice at nedtage, emballere, transportere, udpakke,
installere og idriftsætte frankeringssystemet centormail med dynamisk
vægt. Usagkyndig flytning eller transport af den dynamiske vægt kan føre
til skader på vejesystemet.
• Tøm tanken, før du transporterer kuvertlukkeren.
• Pas på ikke at tage fat i påmonterede dele, såsom manuel fødning, observationsrude, etiketdispenser og vejeplade, når du transporterer komponenterne. Bedst er det, hvis du tager fat i de enkelte komponenter forneden på huset i udsparingerne til forbindelsesstykkerne.
• Transporter altid frankeringssystemet stående og vandret.
• Vi anbefaler, at du benytter den originale emballage i forbindelse med
transport eller indlevering til service.
• Hvis du har installeret frankeringssystemet det nye sted fra kolde omgivelser: Vent i mindst to timer, inden du tager frankeringssystemet i brug.
Frankeringssystemet tilpasser sig rummets temperatur. Eventuel fugt vil
fordampe.

Dette kapitel beskriver, hvordan frankeringssystemet centormail nedtages og
installeres, inklusive ekstraudstyr. Hvis enkelte arbejdsskridt ikke er
relevante for konfigurationen af dit frankeringssystem, går du bare videre til
næste skridt.
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Nedtagning af frankeringssystemet centormail
Udtagning af blækpatroner (centormail 120) /
Udtagning af printhoveder og blæktank (centormail 140)
Blækpatronerne / Printhovederne og
blæktanken skal du kun tage ud, når du
indleverer frankeringsmaskinen til
kundeservice eller pakker den ned i forb.
m. flytning. Ved transport indendørs kan
blækpatronerne / printhovederne og
blæktank blive i frankeringsmaskinen.
centormail 120:
• Start udskiftningsproceduren for at
udtage blækpatronerne. Læs
kapitel 15.2 på side 109.
• Afmærk blækpatronerne (venstre /
højre), og pak dem ned. Brug af folieposer anbefales.
• Luk klappen.
• Forlad uskiftningsproceduren med

.

• Bekræft alle fejlmeddelelser (f.eks. på
grund af manglende patroner).
centormail 140:
• Start udskiftningsproceduren for at
udtage printhoveder og blæktank. Læs
kapitel 15.3 på side 117.
• Afmærk printhovederne (venstre /
højre), og pak dem ned. Brug af
folieposer anbefales.
• Inden udtagning af blæktanken skal du
læse side 127.
• Pak blæktanken ned (foliepose).
• Luk klappen.
• Forlad uskiftningsproceduren med
• Bekræft alle fejlmeddelelser (f.eks. om
manglende printhoveder).

.
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Slukke

SLUK

• Sluk frankeringssystemet.
• Tag kortet ud.
• Tøm etiketholderen.
• Sluk for alle tilsluttede eksterne
enheder (f.eks. PC).
• Træk netstikket til frankeringsmaskinen
og til alle tilsluttede komponenter
(f.eks. automatisk fødning, kuvertlukkerens netdel) ud af stikkontakten.
• Træk modemkablet ud af telefonstikket.

Tøm tanken til kuvertlukkeren
• Åbn klappen: Tryk på markeringen, og
klap op i retning fremad.

• Tag den gule prop ud af tanken.
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Du skal nu bruge en tom original flaske til
lukkevæsken og det sugerør, du har
modtaget som tilbehør sammen med
kuvertlukkeren.
• Skru sugerøret på den tomme originale
flaske.
• Sug tanken tom: Du skal trykke let ind
på flasken og dyppe sugerøret ned i
tanken. Gentag proceduren, indtil
tanken er tømt helt.

• Sæt proppen i tankens påfyldningsåbning.

• Luk klappen, og lad låsningen gå i
indgreb med et let tryk.
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Tag den manuelle fødning af
Inden transport i den originale emballage
skal den manuelle fødning tages af.
• Tryk den manuelle fødning frem for at
løsne den fra låsningen.
• Tag den manuelle fødning af frankeringsmaskinen ved at trække den ud til
venstre.

Tag brevbakken af frankeringsmaskinen
(centormail uden kuvertlukker / Power Sealer)
Fangvinkel

• Træk de to fangvinkler ud.

• Løft frankeringsmaskinen en anelse i
den højre side, og træk bakkeslisken
ud til højre og af.

Bakkeslisk

Bilag – Installering af centormail et andet sted

Tag Power Sealer og brevbakke af (centormail med kuvertlukker / Power Sealer)
Fangvinkel

• Træk de to fangvinkler ud.

• Tag forbindelseskablet til Power Sealer
ud af frankeringsmaskinen:
Løsn skruerne på porten, og træk
forsigtigt stikket ud.

Advarsel! Fare for håndskader! Vær
meget forsigtig, når du håndterer komponenten Power Sealer. Du kan komme til
skade på skarpe kanter, som er betinget
af konstruktionen.
• Løft Power Sealer en anelse op, og
træk den ud til højre og af frankeringsmaskinen.
• Bakkeslisken, som er hægtet på Power
Sealer med to knaster, kan nu uden
problemer skilles fra Power Sealer.

Bakkeslisk
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Afmontering af tilslutnings- og forbindelseskabler
Forbindelseskabel
(frankeringsmaskine – dynamisk vægt)
Netkabel

Fjeder

Netkabel
Modemkabel
Forbindelseskabel
(dynamisk vægt – kuvertlukker)
Netdel
Forbindelseskabel
(kuvertlukker – automatisk fødning)

Netkabel
Endestik

På frankeringsmaskinen
(sidevæg, venstre)

• Fjern alle forbindelseskabler til ekstra
komponenter og eksterne enheder
(f.eks. PC): Løsn skruerne på porten,
og træk forsigtigt stikket ud.
• Træk netkablet ud.
• Fjern endestikket (centormail uden
automatisk fødning):
Løsn skruerne på endestikket, og træk
forsigtigt endestikket ud.

På frankeringsmaskinen
(bagvæg)

• Fjern modemkablet: Pres ind på stikkets fjedre, og træk hanstikket ud af
hunstikket til modemet.
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På den dynamiske vægt
(bagvæg)

• Tag forbindelseskablet til kuvertlukkeren / den automatiske fødning af:
Løsn skruerne på porten, og træk forsigtigt stikket ud.
• Træk netkablet ud.

På kuvertlukkeren
(bagvæg)

På den automatiske fødning
(bagvæg)

• Fjern netdelen.
• Tag forbindelseskablet til den automatiske fødning af: Løsn skruerne på porten, og træk forsigtigt stikket ud.
• Træk netkablet ud.
• Fjern endestikket:
Løsn skruerne på endestikket, og træk
forsigtigt endestikket ud.

Adskillelse af frankeringssystemets komponenter
• Løft frankeringsmaskinen en anelse
op, og flyt den ud til højre.
• Løft den dynamiske vægt en anelse op,
og flyt den ud til højre.
• Løft kuvertlukkeren en anelse op, og
flyt den ud til højre.

Forbindelsesstykke
Frankeringsmaskine
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Aftagning af forbindelsesstykker
Forbindelsesstykkerne til den mekaniske
sammenkobling af huset sidder i sidevæggenes udsparinger.
For at aftage forbindelsesstykkerne:
• Løft den pågældende komponent en
anelse op, og tag forbindelsesstykket
af i retning nedad.

Forbindelsesstykke

Aftagning af vejeplade
Inden transport i den originale emballage
skal vejepladen tages af.
• Tag fat i vejepladen til den statiske
vægt med begge hænder, og træk den
lodret op og af.

Afmontering af frankeringsmaskinens observationsrude
Inden transport i den originale emballage
skal observationsruden tages af.
Observationsruden er fastgjort til frankeringsmaskinens hus med to skruer.
• Løsn de to skruer.
• Tag observationsruden af.
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Transportskinne

• Fastgør transportskinnen (del af den
originale emballage) til frankeringsmaskinens hus med de to skruer.

Transport
• Alle frankeringssystemets komponenter samt tilbehøret pakkes sikkert ned
for transport.
Benyt så vidt muligt den originale
emballage.
• Frankeringssystemet skal transporteres stående, i vandret position.
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Installering af frankeringssystemet centormail det nye sted
Automatisk fødning
Kuvertlukker
Dynamisk vægt
Frankeringsmaskine
Power Sealer
Brevbakke

Vigtigt! Bemærk nedenstående anvisninger om systemer med dynamisk
vægt:
• Lad en tekniker fra kundeservice installere frankeringssystemet.
• Frankeringssystemet skal installeres et sted, hvor den automatiske fødning og den dynamiske vægt kan stå på det samme underlag (bord /
underskab).
• Underlaget må under ingen omstændigheder svinge eller vippe.

Installeringssted

• Vær opmærksom på, at der det nye
sted skal være følgende betingelser til
stede:
– Rumtemperatur: +15°C til +35°C
– Ingen direkte solindfald
– Relativ luftfugtighed:
20% til 70%, ikke kondenserende
– Stikkontakt og telefondåse for tilslutning af modem i nærheden.
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• Stil frankeringsmaskinen centormail og
de ekstra komponenter på et stabilt,
plant, vibrationsfast, vandret underlag.
Oplysninger om de nødvendige henstillingsflader for de forskellige systemkonfigurationer findes på side 193.

Indsætning af forbindelsesstykker
centormail-frankeringssystemets enkelte
komponenter kobles på mekanisk ved
hjælp af forbindelsesstykker, som sikrer,
at komponenterne holdes indbyrdes
fikserede i deres positioner.
• Løft frankeringsmaskinen en anelse op
i den højre side, og skub forbindelsesstykket ind i udsparingen i huset.
Forbindelsesstykke

På den automatiske fødning og den
dynamiske vægt:
• Indsæt forbindelsesstykkerne på
samme måde i den højre sidevæg.

Sammensætning af automatisk fødning – kuvertlukker – dynamisk vægt og
frankeringsmaskine
• Løft kuvertlukkeren en anelse op i den
venstre side, ryk den hen til den automatiske fødning, og sæt den på forbindelsesstykket.
• Løft den dynamiske vægt en anelse op
i den venstre side, ryk den hen til den
automatiske fødning, og sæt den på
forbindelsesstykket.
Forbindelsesstykke
Frankeringsmaskine

• Løft frankeringsmaskinen en anelse op
i den venstre side, ryk den hen til den
dynamiske vægt, og sæt den på
forbindelsesstykket.
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Hvis frankeringssystemet ikke omfatter
alle komponenter, nøjes du med at koble
de komponenter på, du benytter, således
som beskrevet.

Tilslutning af Power Sealer til frankeringsmaskinen

Advarsel! Fare for håndskader! Vær
meget forsigtig, når du håndterer komponenten Power Sealer. Du kan komme til
skade på skarpe kanter, som er betinget
af konstruktionen.

Nøglehuller

• Sæt Power Sealer på forbindelsesstykket, idet du stikker de to tapper på
Power Sealer ind i nøglehullerne på
frankeringsmaskinens højre sidevæg.
• Tryk Power Sealer nedad, så den går i
anslag. Sørg for, at de blå brevanlægsflader på frankeringsmaskinen og
Power Sealer flugter foroven.

• Sæt Power Sealers forbindelseskabel i
den 9-polede port på frankeringsmaskinens højre sidevæg, og skru det fast.
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Påsætning af bakkeslisk

På Power Sealer

Hvis du benytter en Power Sealer:
• Fastgør den tilhørende bakkeslisk til
Power Sealer. Bakkesliskens to knaster skal gå i indgreb i Power Sealers
hus.

På frankeringsmaskinen

Hvis du ikke benytter en Power Sealer:
• Sæt bakkeslisken (standardudførelse
til systemer uden kuvertlukker) på forbindelsesstykket i den position, der
fremgår af illustrationen, og pres
bagud. Bakkeslisken klikker i indgreb.

Påsætning af fangvinkel
• Skub fangvinklen ind i slidsen på
bakkeslisken fra højre.
• Skub den bageste vinkel i.
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Påsætning af frankeringsmaskinens observationsrude
Transportskinne

Fjern transportskinnen, der blev sat på
før transporten:
• Løsn de to skruer.
• Tag transportskinnen af.

• Fastgør observationsruden til frankeringsmaskinens hus ved hjælp af de to
skruer.

Påsætning af manuel fødning
Hvis du bruger centormail uden ekstra
komponenter:
• Fastgør den manuelle fødning til venstre på frankeringsmaskinens hus.
Stik de tre tapper ind i nøglehullerne på
frankeringsmaskinens sidevæg.
• Pres den manuelle fødning bagud, så
den går i anslag.
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Påsætning af vejeplade
• Hold vejepladen således, at
– den højeste side af foden vender
fremad og
– vejefladen er vandret.
• Sæt vejepladen lodret på oppefra,
således at vejepladens fire bøsninger
går ind i de fire tapper på vægten.
• Pres vejepladen ned med et let, jævnt
fordelt tryk.

Isætning af tilslutnings- og forbindelseskabler
Forbindelseskabel
(frankeringsmaskine – dynamisk vægt)

Modemkabel
Netkabel
Netkabel
Forbindelseskabel
(dynamisk vægt – kuvertlukker)
Netdel
Forbindelseskabel
(kuvertlukker – automatisk fødning)
Netkabel
Endestik

185

186

Brugsanvisning centormail

På frankeringsmaskinen

• Sæt modemkablet i modemstikket bag
på frankeringsmaskinen. Sørg for, at
fjedrene er i den rigtige position.
• Sæt netkablets apparatstik ind i nettilslutningen på frankeringsmaskinen.

Fjeder

Alt efter systemkonfiguration:
• Sæt forbindelseskablet fra den dynamiske vægt / fra kuvertlukkeren / fra den
automatiske fødning, eller sæt endestikket i den 15-polede port, og skru
kablet fast.

Modemstik
Nettilslutning
Port (15-polet)

På den dynamiske vægt

• Sæt forbindelseskablet fra kuvertlukkeren / fra den automatiske fødning i den
15-polede port (P2), og skru kablet fast.
• Sæt netkablets apparatstik ind i nettilslutningen på den dynamiske vægt.
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På kuvertlukkeren

• Sæt forbindelseskablet fra den automatiske fødning i den 15-polede port
(P1), og skru kablet fast.
• Tilslut netdelen.

• Sæt netkablet i netdelens nettilslutning.

På den automatiske fødning

• Sæt endestikket i den 15-polede port
(P2), og skru stikket fast.
• Sæt netkablets apparatstik ind i nettilslutningen på den automatiske fødning.
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Idriftsættelse og funktionstest
• Anbefaling: Rens kontakterne i patronholderen. Hertil bruges det særlige rensesæt til blækstråle-tryksystemer
„Clean & renew for Ink-Jet Printsystem“
fra Francotyp-Postalia.
• Fyld lukkevæske i. Læs kapitel 15.8,
side 136.
• Slut netkablerne (frankeringsmaskine,
dynamisk vægt, netdel til kuvertlukker,
automatisk fødning) til jordede stikdåser. Vær sikker på, at den pågældende
nettilslutning svarer til spændingsangivelsen på mærkepladen.
• Slut modemkablet til en telefondåse.
• Tænd for frankeringssystemet
centormail. Læs kapitel 3.1, side 13.
centormail 120:
• Indsæt blækpatroner. Start
udskiftningsproceduren i menuen
(se side 116).
centormail 140:
• Indsæt printhoveder. Start udskiftningsproceduren i menuen (se
side 125).
• Indsæt blæktank (se side 128).
• Opret et prøvetryk, og kontroller
(se kapitel 3.8, side 31).
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Ordliste
Frankeringsetiket

Selvklæbende specialetiket, som du kan frankere og
klæbe på din postforsendelse. Nødvendig til store, tunge
og tykke forsendelser.
Til centormail fås frankeringsetiketter i to længder:
– frankeringsetiketter centormail (168 mm)
– frankeringsetiketter centormail XL (220 mm).

Frankeringstryk

Frankering af postgodset til transport gennem
Post Danmark.
Ved frankering trykker centormail Post Danmark’s logo,
portoværdien, maskinidentifikationen og datoen.
Derudover kan frankeringstrykket indeholde et reklamemotiv, en SMS-tekstbesked og portotypen.

Indlæsning af porto
(Teleporto)

Ved portoindlæsning udveksles talværdier mellem
centormail og Reset Center via modem, som bevirker,
at det ønskede portobeløb frigives.
Afregning af den indlæste porto foretages i henhold til
aftale med Post Danmark.
Frankeringsmaskine-afregningssystemet fra FrancotypPostalia kaldes også Teleporto.

MASTER-kort

Chipkort, maskinspecifik.
Adgangskort til systemadministrator. MASTER-kort
giver adgang til alle systemfunktioner.

Modem

Modemet, indbygget i frankeringsmaskinen eller som
separat enhed, muliggør udveksling af data over telefonkablet (f.eks. til indlæsning af porto).

189

190

Brugsanvisning centormail

Prøvetryk
(0-kroners frankering)

Frankering med portoværdien „0“.
centormail trykker et frankeringstryk uden værdistempel. Den overstregede værdi „00000“ og påtrykket
UGYLDIG VÆRDI markerer et prøvetryk som ugyldigt
frankeringstryk.
Med et sådant prøvetryk kan du teste indstillinger for
frankeringstryk (f.eks. reklamepåtryk) samt trykkvaliteten.

Reset Center
(TDC)

I datacentret frigives den søgte porto, og afregningerne
administreres. Reset Center står til rådighed for dataudveksling via modem døgnet rundt.

USER-kort

Chipkort, maskinspecifik.
Adgangskort til en konto. Et USER-kort (brugerkort) tillader frankering til en konto og giver adgang til udvalgte
systemfunktioner.

Bilag – Tekniske data

Tekniske data

Kuvertlukker

Power Sealer

Automatisk fødning

Dynamisk vægt

Frankeringsmaskine

centormail – komponenter

Længde

550 mm 550 mm
550 mm (hus)
200 mm (manuel fødning)
302 / 415 mm
(bakke min / max)

305 mm

103mm

Bredde

540 mm

315 mm 315 mm

315 mm

245 mm

Højde

340 mm

340 mm 290 mm

290 mm

340 mm

Vægt

23 kg (basismodel med
statisk vægt)
25 kg (med statisk vægt og
blæktanksystem)

13,5 kg

7,5 kg

2,7 kg

Nettilslutning

220 V - 240 V / 50 Hz
0,5 A

24Vdc, 2A
(over separat
netdel)

–

Mål

Batteri

Display

12,5 kg

220 V - 240 V /
50 Hz / 0,3 A

3,6 V / 2 Ah / 20 mA
Lithium-batteri
Bestil.-nr.:
90.4701.8004.00

–

–

–

–

LCD, 320 x 240 Pixel,
med LED-baggrundsbelysning

–

–

–

–
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centormail – komponenter

Dynamisk vægt

Automatisk fødning

Kuvertlukker

Power Sealer

Frankeringsmaskine

192

Trykkemetode

Blækstråleprint

–

–

–

–

Trykområde

Max.185 mm x 25 mm

–

–

–

–

Trykopløsning

≥ 300 dpi

–

–

–

–

3g
til 1 kg

–

–

–

Tryksystem

Vejezone

Statisk vægt:
3 g til 7 kg

Driftsbetingelser +15°C til +35°C
Kun til brug i lukkede rum
Må ikke udsættes for direkte solindfald
Relativ luftfugtighed 20% til 70%, ikke kondenserende
Opbevaringsbetingelser

+15°C til +35°C
Relativ luftfugtighed 5% til 80%, ikke kondenserende

Forbehold for tekniske ændringer.
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Opstillingsflade
Længde *
Bredde

centormail +
Automatisk fødning +
Dynamisk vægt +
Kuvertlukker + Power Sealer

centormail +
Automatisk fødning +
Dynamisk vægt

centormail +
Automatisk fødning +
Kuvertlukker + Power Sealer

centormail +
Automatisk fødning

centormail
(basismodel, uden blæktanksystem)

centormail – systemkonfigurationer

1.165 mm 1.515 mm 1.925 mm 2.070 mm 2.480 mm
540 mm

540 mm

540 mm

540 mm

540 mm

Vægt

23 kg

35,5 kg

45,7 kg

49 kg

59,2 kg

Tilført effekt

115 W

185 W

225 W

260 W

300 W

Støjemission

< 67 dB (A) (normal drift)
< 45 dB (A) (standby)

Ydelse **
(breve i minuttet)

centormail 120: op til 120 breve/min
centormail 140: op til 140 breve/min
(ISO DL / 110 mm x 220 mm)
op til 60 breve/min
–
(blandet post ISO DL)

Ydelse pr. dag

Anbefalet: 1.000 breve (ISO DL)
Maksimalt: 5.000 breve (ISO DL)

* Alle længdeangivelser tager højde for ISO B4-breve.
** Afhængig af brevformat og -indhold, aftrykslængde, maskintilstand og driftsmåde.

Forbehold for tekniske ændringer.
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Udstyrsenheder

Forbehold for tekniske ændringer.
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Blækpatroner / printhoveder / blæktank
Blækpatroner
(centormail 120)

FP-patronsæt til centormail 120
(2 FP-patroner, rødt fluorescerende),
bestil.-nr. 58.0038.3190.00

Blæktanksystem
(centormail 140)

FP-printhovedsæt til centormail 140
(2 FP-printhoveder komp. med slangetilslutning, rødt
fluorescerende), bestil.-nr. 58.0038.3187.00
FP-blæktank til centormail (rødt fluorescerende) 175 ml,
bestil.-nr. 58.0038.3171.00
FP-blæktank til centormail (rødt fluorescerende) 350 ml,
bestil.-nr. 58.0038.3173.00

Drifts- og opbevaringsbetingelser

+15°C til +35°C
Kun til brug i lukkede rum
Må ikke udsættes for direkte solindfald
Relativ luftfugtighed 20% til 70%, ikke kondenserende

Sikkerhedsdatablad til brugere fås på internetadressen
http://www.francotyp.com/en/products/downloads.

Forbehold for tekniske ændringer.
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Specifikation af frankeringsgods
Format

Postkortformat op til format ISO B4, firkantet
Ingen forretningskuverter med stående bund

Tykkelse

Op til 20 mm (frankering, uden brug af lukkefunktion)

Vægt

Op til 1 kg

Materiale

Blæksugende materiale (egnet til blækstråleskriver)
Ikke mørkt papir
Ikke højglans på den side, der skal frankeres
Ikke materiale med luftpuder
Ikke bølgepap
Ikke kraftigt fibrøst papir, hvor trykket kan blive udvisket

Bearbejdningsretning Kuverter må kun bearbejdes i længderetningen
(ikke på højkant)
Frankeringsetiketter

Selvklæbende FP-frankeringsetiketter:
– centormail (168 mm)
– centormail XL (220 mm)

Påtrykte kuverter

Kuverter må ikke være påtrykte i sensoraktive områder
(markeret med gråt på nedenstående illustration)!
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Kuvertspecifikation for brug af lukkefunktion
Format

Postkortformat op til format ISO B4

Tykkelse

Op til 7 mm

Materiale

Kuverter skal være egnede til maskinel lukning!
Snippen skal være på kuvertens lange side.

Snipform / -størrelse
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Declaration of Conformity
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Stikordsregister
A
Adgangskontrol 15
Adgangskort 15
indsætte 15
MASTER 15
udtage 15
USER 15
Adgangsrettigheder 168
Advarselssymbol 7, 209, 210
Afhjælpe fejl 142
Se også Fejl
årsager og afhjælpning 154
fejlkoder (udvalg) 146
pop-up-meddelelser 144
Afhjælpning af brevophobning
i den automatiske fødning 162
i kuvertlukker 164
Automatisk fødning 10, 12, 180, 206

B
Bakkeslisk 174, 175, 180
aftage 174, 175
sætte på frankeringsmaskine 183
sætte på Power Sealer 183
Bakkeslisk med fangvinkel 10
Bakkeslisk (til Power Sealer) 209
Batteri
godkendt type 140, 191
udskifte 140
Batteriboks 210
Befugtning 20
regulere 107
starte pumpe 107
Befugtningsenhed 208
Betjeningsmåde
frankeringsmenu 23
hurtig betjeningsmåde 24
Blækpatroner 195
Se også Printhoveder
indsætte 112
justere 130
kalibrere 108
niveau 100
rense manuelt 132
udskifte 109

udtage 110
udtage før transport 171
Blæktank 195
indsætte 128
niveau 100
udskifte 126
udtage 127
udtage før transport 171
Blæktankudskiftning
blæktank næsten tom 129
tank tom 126
Blækvlies 135, 210
udskifte 134
Blandet post 19, 105
Bogføringsrapport (indlæst porto)
vise / udskrive 73, 74
Bogstaver, store / små 2
Bortskaffelse 166
Brevanlægsflade 206, 207, 208, 209, 210
Brevbakke 10, 180, 210
aftage 174, 175
påsætte 183
tilpasse efter kuvertformat 15
Breve
indsætte (automatisk fødning) 55
indsætte (manuelt) 54
ingen lukning 16
kun lukke 66
kun transportere 68
lukke 16

C
centormail
aktivere 13
automatisk fødning 206
centormail 120 10
centormail 140 10
deaktivere 14
dynamisk vægt 207
en kort præsentation 10
flytte 170
frankeringsmaskine 210
installere et andet sted 170
komponenter 191
kuvertlukker 208

199

200
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maskindata 89
oversigt 206, 207, 208, 209, 210
Power Sealer 209
udstyrsenheder (standard / ekstra) 194
Chipkort. Se Kort
Ciffertaster 2
C/CE-tast 2

D
Data, indlæse fra kort 85
Dato 20, 34
i frankeringstryk 49
i modtagestempel 65
indstille 49
standardindstilling efter at have tændt 13
Direkte forbindelse 97
Display 2, 210
indstille kontrast 91
Drypbakke 134, 210
Dynamisk vægt 10, 12, 180, 207
blandet post 19, 105
indstille vejemodus 105
vej altid 19, 105
vej én gang 19, 106

E
Edit-modus 21
Ekstra tekst. Se SMS-tekstbesked
Endestik 176, 185
fjerne 176, 177
sætte i 186, 187
Enter-tast 2
Etiketdispenser 12
Etiketholder 10, 210
Etiketprint 18
Etiketter 100
frankere 57
indstilling trykfunktion 100
teste etikettryk 100
typer 196
udskrive 2
Etikettype
centormail 57, 90, 196
centormail XL 57, 90, 196
indstille 90

F
Fejl
generelle 157
ved automatisk fødning 160
ved basisindstillinger 158
ved frankering 154
ved fugtning / lukning 161
ved indlæsning af porto 158
ved vedligeholdelse og pleje 158
Fejlkategori 142, 143
Fejlkode 142, 146
Fejlmeddelelser 142
Fejlpunkter i frankeringstrykket 33
Fjerndiagnose 98
flexiscale 60
bruge til centormail 61
tilslutte 60
Forbindelseskabel 176, 185, 206, 207, 208, 209
Forbindelsesstykke 178, 181, 206, 207, 208
aftage 178
indsætte 181
Fordatere 49
Forsendelsesdata 22, 25
fravælge 25
slette 25
vælge 25, 37, 40
Frankering
breve (automatisk fødning) 55
breve (indsætte manuelt) 54
etiketter 57
Frankeringsdato 49
Frankeringsetiketter 10, 189
Se også Etiketter
Frankeringsmaskine 10, 180
oversigt 210
Frankeringsmenu 22
betjeningsmåde 23
funktioner 22
tilbage til 2
Frankeringstryk 189
eksempel 34
indstille 34
0-kroners frankering 190
Funktioner i frankeringsmenuen 22
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G
Gravitation, indstille 106

H
Hook Flash 97
Hovedafbryder 210
Hunstik (netdel) 208
Hurtig betjeningsmåde 24, 52

I
ID-nummer 97
Idriftsættelse (efter skift af arbejdssted) 188
Indgangspost 11, 65
påtrykke dato og klokkeslæt 65
Indlæse
portobeholdning 72
portotabel 103
Indlæse fra kort 20, 85
Indlæsning af porto 72, 189
gyldige beløb 72
Indstilling af drift 166
Indstillingsmenu 27
Indstillingstæller 20, 53
aktivere 53
deaktivere 54
indgangspost 66
indstille antal / nominel mængde 53
kun lukke 67
kun transportere 68
kun trykke reklame 70
Installeringssted 180
skifte 170

K
Kalibrering
patroner 108
printhoveder 108
Kappe 206
KARAT (portoudgifts-management) 62
KARAT-modus 62
frankere 64
frankere med MASTER-kort 64
frankere med USER-kort 64
slå til / fra 63

Klap 208
Klap til tryksystem 210
knap til frigøring / fastgøring 210
Klar til frankering 54, 55, 58
Klokkeslæt 94
i modtagestempel 65
visning 14
Kodevalg 2, 11
gemme 83
med vægtangivelse 84
MEM 1 83, 84
slette 84
uden vægtangivelse 84
vise / udskrive liste 89
Kode. Se Fejlkode
Kontakt „kuvertlukning“ 16, 208
Konti
adgangskort tilknyttet 76, 77
administrere 75
antal 75
antal frankeringer 76, 77
nulstille 80
nulstille alle 81
nummer 76, 77
portoforbrug 76, 77
udskrive rapport 76
vise 75
Konto 20, 22, 51
indstille pr. adgangskort 51
indstille til frankering 51
skifte 22, 52
Kontoadministration 20
Kontofunktion 11
Kontostatistik 77
udskrive 77
vise 77
Kort
MASTER 15
Se også MASTER-kort
USER 15
Se også USER-kort
USER med reklame 45
Kortfattet beskrivelse 7
Kun lukke 66
indstillingstæller 67
styktæller 67
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Kun transportere 68
indstillingstæller 68
styktæller 68
Kun trykke reklame 69
indstille tryk-offset 69
indstillingstæller 70
styktæller 70
Kundeservice 211
Kuverter 196
til frankering 196
til lukkefunktion 197
Kuvertlukker 10, 12, 180, 208
Kuvertlukning til / fra 16

L

indstillingstæller 66
styktæller 66
trykke 66
Multifunktionstaster 2, 17

N
Nedtagning (frankeringssystem) 171
Netkabel 176, 185
Nettilslutning 186, 206, 207, 208, 210
Niveau
blækpatroner 100
blæktank 100
Non Seal 16
Nulaftryk / 0-kroners frankering 31, 190

Linjeskift 30
Listeudskrivning 11
Lokal enhed 97
Lukkefunktion 16
Lukkevæske 16, 136
Lydsignaler 92

O

M

P

Manuel fødning 210
aftage 174
sætte på 184
Markør 30
Maskindata, vise / udskrive 89
MASTER-konto 75
MASTER-kort 15, 189
MEM. Se Kodevalg
Menu 26
oversigt 167
Modem 189
ændre indstillinger 96
ekstern 97
intern 97
Modemkabel 176, 185
Modemstik 186, 210
Modtagestempel 11, 66
indstille 65
indstille dato 65
indstille tryk-offset 65

Patroner. Se Blækpatroner
Patronudskiftning
patroner næsten tomme 116
patroner tomme 109
PC, tilslutte 62
Pile 19
Piletaster 2
Pop-up-meddelelser (udvalg) 144
Pop-up-vindue 28
Port
15-polet 186, 206, 207, 208, 210
9-polet 208, 210
Porto indlæse 2
Portotabel 20, 102
gyldighed 89
indlæse fra datacentret 103
indlæse fra kort 102
opdatere 103
slette 104
tilgængelig 89
Portotype 34

Observationsrude 207, 209, 210
Opbevaringsrum 210
Opbygning (frankeringssystem) 180
Overensstemmelseserklæring 198
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Portoværdi 34, 35
indtaste manuelt 42
visning i frankeringsmenu 22
visning i produktmenu 25
Postmodtagelse. Se Modtagestempel
Power Sealer 10, 12, 180, 209
aftage 175
påsætte 182
tilslutte 182
Printhoveder 195
indsætte 120
justere 130
kalibrere 108
rense manuelt 132
status 100
udskifte 117
udtage 118
udtage før transport 171
Printhovedudskiftning
printhoveder er brugt op 118
printhoveder er næsten brugt op 125
Procedure 28
Produkt (fra Post Danmark) 13, 22
Produktindstilling
ændring 24
ny 24
særlige forhold 44
standard (efter at have tændt) 13
visning i produktmenu 25
Produktmenu 24
åbne 24
afbryde 26
forlade 26
Prøvetryk 31, 190

R
Register 2, 71
udskrive 71
vise 71
Reklame 20, 22, 34
indstille 45
på USER-kort 45, 46

Reklamemotiv
anvende 86
indlæse fra kort 85
slette 86
trykke 86
vise 86
Releaseknap (befugtningsenhed) 208
Rensning
hus 108
tryksystem 131
Reset Center 190
Restbeløb 71
Rulleliste 27

S
Særprodukter
fravælge 38, 41
vælge 38, 41
Seal 16
Seriel port 210
Servicearm 206
Sikkerhedsafbryder 165
Sikkerhedsanvisninger 7, 8
Sikkerhedskappe 165
Skævheder / ujævnheder
i frankeringstrykket 33
Slå til 13
Slette 2
forsendelsesdata 25
kodevalg 84
portotabel 104
reklamemotiv 86
SMS-tekstbesked 88
Slogan. Se SMS-tekstbesked
Slukke 14
SMS-tekstbesked 20, 22, 34
ændre 48, 88
anvende 87
indstille 47
indtaste 88
ny 48, 88
slette 88
trykke 87
vise 87
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Softkeys 2
Sommertid, indstille 95
Specialfunktioner 20, 65
kun lukke 66
kun transportere 68
kun trykke reklame 69
stemple indgangspost 65
Specifikation af frankeringsgods 196
Sprog
engelsk (English) 93
skifte 93
tysk (Deutsch) 93
Standby (hviletilstand) 14
Statisk vægt 10, 11, 210
Statuslinje 22, 27
Store / små bogstaver 19, 30
Styktæller 20
indgangspost 66
kun lukke 67
kun transportere 68
kun trykke reklame 70
nulstille 59
vise 59
Svamp
rense 138
udskifte 138
Symboler i displayet (oversigt) 19
Systemindstillinger 2, 20
Systeminformation 20
transmittere til kundeservice 89
vise / udskrive 89

T
Tænde 13
Tank (kuvertlukker) 208
fylde 136
kapacitet 137
tømme 172
Tastatur 2, 210
Tastfunktioner 2, 17
TDC 98
Se også Reset Center

Tegn
indsætte 30
indtaste 30
slette 30
Tekniske data 191
automatisk fødning 191
blækpatroner 195
blæktank 195
dynamisk vægt 191
frankeringsmaskine 191
kuvertlukker 191
kuvertspecifikation (til lukkefunktion) 197
Power Sealer 191
printhoveder 195
specifikation af frankeringsgods 196
systemkonfigurationer 193
Tekstindtastning 30
Tekstkode (ID), vise 2
Telefon
kundeservice 211
Telefonnummer
ændre 98
fjerndiagnose 98
kundeservice 98
Reset Center (TDC) 98
Teleporto 2, 189
gyldige beløb 72
Se også Indlæsning af porto
Testtryk
etikettrykfunktion 101
justering af blækpatroner 114
justering af printhoveder 124
Tidszone, indstille 95
Tilbage til
frankeringsmenu 2
overordnet vindue / menu 2
Tilgodehavende 71
Tilslutning
automatisk fødning 210
computer (PC) 62, 210
dynamisk vægt 210
Kuvertlukker 210
Power Sealer 210
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Tilvalgskliché 34
Titellinje 27
Transport 179
Transportskinne 179, 184
Trykbillede 20, 85
indlæse fra kort 85
reklamemotiv 85
SMS-tekstbesked 85
Trykbøjle 206
Trykkvalitet
fejlsteder 155
god 33
kontrollere 33
mangelfuld (fejlpunkter) 33
mangelfuld (skævhed) 33
skævheder / ujævnheder 155
Tryk-offset 12, 20
indstille 50
kun trykke reklame 69
modtagestempel 65
Tryksystem 20, 100
rense 131
rense intensivt 131
rense kontakter 109, 117
status 100
tilpasse etikettryk 100
txt. Se SMS-tekstbesked

U
Ur 94
indstille klokkeslæt 94
indstille sommertid 95
indstille tidszone 95
USER-kort 15, 190
med reklame 46
spærre 78, 79
tilknytte konto 78

V
Vægt 20
beregne med dynamisk vægt 40
beregne med statisk vægt 39
dynamisk 10, 12, 207
gravitation 106
statisk 10, 11, 39, 210
veje med flexiscale 61
visning i frankeringsmenu 22
visning i produktmenu 25
Værdibrev 44
Vej altid (dynamisk vægt) 105
Vej én gang (dynamisk vægt) 106
Vejemodus 41
vej altid (dynamisk vægt) 19, 105
vej én gang (dynamisk vægt) 19, 105
Vejeplade 210
aftage 178
sætte på 185
Ventilationssprække 206, 207, 210
Vise tekst-ID 18
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Automatisk fødning *

Frankeringssystem centormail
(oversigt)
Brevanlægsflade
(blå)

Trykbøjle

Kappe, bagved
– transportruller
– servicearm

Forbindelsesstykke

Ventilationssprække

Nettilslutning
Forbindelseskabel
(til kuvertlukker, dynamisk vægt
eller frankeringsmaskine)

15-polet port (P2)

*ekstra udstyr

Dynamisk vægt *

Observationsrude

Brevanlægsflade
(blå)

Forbindelsesstykke

Ventilationssprække

Nettilslutning
Forbindelseskabel
(dynamisk vægt – frankeringsmaskine)

15-polet port (P2)

*ekstra udstyr
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Kuvertlukker *

Kontakt „kuvertlukning“

Releaseknap
(befugtningsenhed)
Brevanlægsflade
(blå)

Forbindelsesstykke
Klap,
bagved tank

For at åbne / lukke:
tryk kort på markeringen

Forbindelseskabel
(til dynamisk vægt eller
eller frankeringsmaskine)

15-polet port (P1)
Hunstik til netdel

9-polet port (P2)
(kun til serviceformål)

*ekstra udstyr

Power Sealer *

Observationsrude
Brevanlægsflade (blå)

Forbindelseskabel
Power Sealer – frankeringsmaskine

Åbninger i huset
til fastgørelse af bakkeslisk

Advarselssymbol

Bakkeslisk
(udførelse til systemer med
kuvertlukker / Power Sealer)

*ekstra udstyr
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Frankeringsmaskine centormail

Vejeplade, statisk vægt
Display og tastatur
Etiketholder

Observationsrude
Brevanlægsflade (blå)

Manuel fødning

9-polet port
(tilslutning Power Sealer)

Brevbakke

Opbevaringsrum
For at åbne / lukke:
tryk kort på markeringen
Drypbakke med blækvlies
Advarselssymbol
Knap til frigøring / fastgøring
Ventilationssprække
Klap, nedenunder
tryksystem
Kortlæser
Hovedafbryder

2 serielle porte

Ventilationssprække

15-polet port (tilslutning kuvertlukker /
automatisk fødning / dynamisk vægt)

Modemstik
Batteriboks

Nettilslutning

9-polet port
(tilslutning PC eller portovægt flexiscale)

Kundeservice

Kundeservice

centormail gennemtestes „på kryds og tværs“, inden
den forlader fabrikken. Skulle der på trods af minutiøs kvalitetskontrol opstå en fejl på frankeringssystemet, skal du kontakte vores kundeservice.

DAKi A/S
P.O. Box 90
Islevdalvej 124
2610 Rødovre
Telefon:
Kundeservice:
e-mail:

3636 3400
3636 3404
daki@daki.dk

Francotyp-Postalia-kvalitetsmanagementsystem
til udvikling og fremstilling af frankerings- og
kuverteringsmaskiner er certificeret i henhold til
DIN EN ISO 9001.
Registreringsnummer: DE-275570 QM
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