
optimail
Kortfattet beskrivelse

Hvad du bør vide …

Denne kortfattede beskrivelse henvender sig udelukkende
til brugere, som allerede har erfaring i brugen af frankerings-
maskinen optimail.

Den kortfattede beskrivelse indeholder et udvalg af de hyp-
pigst benyttede funktioner. Den fuldstændige og udførlige
beskrivelse af alle funktioner finder du i driftsvejledningen.

Læs driftsvejledningen, også af hensyn til de vigtige
henvisninger
– om brugen i overensstemmelse med formålet
– om den sikre brug af optimail
– om brugen som postindgangsstempler
– om opstilling og ibrugtagning
– om vedligeholdelse, pleje og kundeservice
– om udbedring af driftsforstyrrelser.51
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Frankering

Display
Tastatur

Låsetast til låget

Låg, bagved er
farvebåndskassetten

Nøgleafbryder
(TÆND/SLUK)

Brevføringskant

Brevets løbeflade

Betjeningshenvisninger
- Reklamepåtryk
- Forsendelsesmåde-påtryk

Indstilling af frankeringspå-
trykket:
– Portoværdi
– Reklamepåtryk
– Forsendelsesmåde-påtryk.

Kontroller dagsstemplets
dato.

Vælg konto.

Læg brevet på …

…optimail trykker stempel-
billedet og kaster det
frankerede brev ud til højre.

Tænd
eller

aktiver med tasten 
fra hviletilstand.

Oplade porto – TELESET

Samme beløb…

Det beløb, som sidst blev benyt-
tet til opladning af porto er forud-
indstillet (i eksemplet 1.000 kr).

Indlæs det 8-cifrede PIN-nr.
(Personal Identification Number).

Bekræft med tasten .

Sørg for, at
– optimail er tilsluttet til

telefonledningen
– der er slukket for vejefunktionen.

Bekræft i løbet af 30 sekunder
med tasten .

Den nye porto oplades.

Ændre beløb…

Bekræft beløbet med
tasten .

Indlæs det ønskede beløb
(rundt 10 kr beløb).

Bekræft med tasten .

Forbindelsen opbygges…
Dataudveksling…
Ny porto er opladet.



Indstilling af frankeringspåtrykket Display og tastatur

Indtastning af værdien Þ

Portoværdi

Reklamepåtryk

Indlæs nummeret (1… 9) Þ

Uden påtryk:  Þ

Forsendelsesmåde-påtryk

Indlæs nummeret (1… 9) Þ

Uden påtryk:   Þ

Ændring af dato / dagsstempel

Indlæs datoen  Þ

(indlæs f.eks. for den 2. marts 2005: 020305)

Tid til næste vedligeholdelse
Fejl

Service: Memorymodul/
datasikrings-forholdsregel

Visning af klokkeslættet
Fejl: Systemur

Trykberedskab for:
Konto-/registerrapport
Postindgangsstempel

Portovægt
tilsluttet

Fejl: farvebånd eller
brevophobning

Indikator for:
Portoværdi
Klokkeslæt
Registerværdier
Fejlnumre
…

Register
(1 … 8)

Konto
(1 … 9)

Portoforbrug
på den valgte konto

Antal frankeringer
på den valgte konto

Forsendelsesmåde-påtryk

Reklamepåtryk
Indgangsstempel 1)

Dagsstemplets
dato

Blinkende indikator
Stempelforskydning

Stempelforskydning Dagsstemplets
dato

Register

Portoforbrug
på den valgte konto

Portovægt

Reklamepåtryk
Indgangsstempel 2)

Forsendelses-
måde-påtryk

Antal frankeringer
på den valgte konto

Høj
portoværdi

Tilbage til
frankerings-
modus 3)

Klokkeslæt

Grundindstillinger

Slette, afbryde indlæsning

Konto

Portoværdi

Forklaring
1) Når postindgangsstempler-funktionen er indstillet.
2) Som option, kun ved yderligere kundespecifikke indgangsstempler
3) Afslutte funktionen „Postindgangsstempler“ eller

„Trykke konto-/registerrapport“

Tilgode-advarsel:
Forråd af porto næsten opbrugt

Forråd af porto opbrugt,
frankering ikke mulig


