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2

Inden du begynder at arbejde med frankerings-
maskinen, bedes du læse denne driftsvejledning. 
Opbevar vejledningen inden for rækkevidde ved 
optimail. 

Kortfattet beskrivelse Den kortfattede beskrivelse giver et overblik over de 
hyppigst benyttede funktioner. 

Følgende nøgleord og symboler kendetegner 
sikkerhedsforskrifterne i denne brugsanvisning: 

Advarsel! giver en henvisning om en mulig fare for 
kvæstelser.

Bemærk!  gør opmærksom på en mulig beskadi-
gelse af optimail eller på uregelmæssigheder ved 
frankeringen.

Følgende symboler og symbolske tegninger 
benyttes i denne driftsvejledning: 

Et godt råd giver hjælp eller inspirerer til at forbedre 
arbejdsforløbet.

Displaytegninger viser indlæsninger og aktuelle ind-
stillinger. De felter, teksten henviser til, er markeret 
med mørk baggrund. En pil viser et felt, du skal 
lægge særligt mærke til. 

I tastfeltsymbolet er de taster fremhævet, man skal 
trykke på. 
I eksemplet: Tryk på tasten  Portoværdi. 

Om denne brugsanvisning



3 optimail – display    

Indikator for
– Portoværdi
– Klokkeslæt
– Registerværdier
– …

– Tid til næste vedligeholdelse
– Fejl: vises med fejlnummer, 

 og/eller 

Trykberedskab for:
– Konto-/registerrapport
– Postindgangsstempel

Kundeservice: Memorymodul / 
datasikringsforholdsregel

– Visning af klokkeslættet
– Fejl: Systemur

Tilgode-advarsel: 
Forråd af porto næsten opbrugt

Forråd af porto opbrugt, 
frankering ikke mulig 

Fejl: Farvebåndskassette 
eller brevophobning

Portovægt tilsluttet, 
automatisk indstilling af 
portoværdi / forsendelsesmåde 

Blinkende indikator: 
Stempelforskydning indstillet 

Register
(1 … 8) 

Konto (1 … 9) 

Portoforbrug 
på den valgte konto 

Antal frankeringer 
på den valgte konto

Forsendelses-
måde-påtryk  

Reklamepåtryk 
Indgangsstempel  1)  

Dagsstemplets dato 

4 optimail – tastatur  

Indstilling af forsen-
delsesmåde-påtryk

Visning af forbruget 
på en konto

Indstilling af 
stempelforskydning

Indstilling af 
reklamepåtryk

Indstilling af 
indgangsstemplet 2)

Visning/ændring af 
dagsstemplets dato

Taltaster:
Indlæsning af talværdier

Skift af konto

Visning af 
register

Visning/
indstilling af 
klokkeslættet

Visning af antal franke-
ringer på en konto

Programmering af 
grundindstillinger

Portovægt
til-/frakoble

Slette, afbryde indlæsning    

Høj portoværdi

– til frankering
bekræftes

– Grænseværdi
indstilles

Tilbage til franke-
ringsfunktionen  3)

Indstilling af portoværdien 

Forklaring
1) Når postindgangsstempler-funktionen er indstillet.
2) Som option, kun hvis der står yderligere kundespecifikke indgangsstempler til rådighed.
3) Afslutte funktionen „Postindgangsstempler“ eller „Tryk konto-/registerrapport“.
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1 Sikkerhedshenvisninger 

optimail er en fuldt elektronisk frankeringsmaskine til frankering af brevpost. 

optimail opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser vedr. informationsteknisk 
kontorudstyr. For din egen sikkerheds skyld bør du overholde følgende henvisninger. 

• Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia frigivne net- og 
datatransmissionskabler. Sørg for, at tilslutningskabler ikke er beskadigede.

• optimail må kun tilsluttes til en jordet beskyttelsesstikdåse med en vekselspænding 
på 220 – 240 V.

• Sørg for, at stikkontakten til tilslutning af optimail befinder sig i nærheden, og at 
netstikket altid er let tilgængeligt. 

• Sluk for optimail og alle tilsluttede maskiner, før du sætter datatransmissionskablet 
i eller trækker det ud.  

• Tilslut ikke datatransmissionskabler, når det er tordenvejr.

• Sluk for optimail , inden du gør frankeringsmaskinen ren eller flytter den til en anden 
plads.

• Sørg for, at der ikke trænger væske eller genstande ind i optimails indre. 
Træk straks stikket ud, hvis dette alligevel skulle ske. Få kundeservicen til at 
kontrollere optimail, før den tages i brug igen.

• Papirplomberingen må aldrig blive beskadiget. Papirplomberingen må kun åbnes 
af personale fra Post Danmark og DAKi A/S kundetjenesten til vedligeholdelses- 
og reparationsarbejder.

• Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af specialiseret 
personale, der er autoriseret af Francotyp-Postalia. Ellers bortfalder garantikravet 
og den postale godkendelse. Du hæfter selv for opståede skader.

optimail er lavet sådan, at du selv kan opstille den og tage den i brug. Læs dertil 
kapitel „Henvisninger vedrørende opstilling og ibrugtagning“ i bilaget til denne 
vejledning. Ved første ibrugtagning kan du også gerne gøre brug af vor service. 
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2 optimail – en kort præsentation   

Tastatur

Display

Låg/farvebånds-kassetterum,  
bagved det: farvebåndskassetten

Låsetast 
(til låg/farvebånds-
kassetterum) 

Nøgleafbryder
med nøgle  

Nettilslutning Modemtilslutning  
25-polet interface
for tilslutning af en portovægt  

Brevføringskant 

Brevets løbeflade 

Betjeningshenvisninger
(kan trækkes ud, med reklame- 
og forsendelsesmåde-påtryk)      

Postlås med 
papirplombering  
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Værd at vide om optimail 

optimail er en frankeringsmaskine til små post-
mængder. Den frankerer breve med en tykkelse op 
til 5 mm og selvklæbende frankeringsstrimler.

 Betjeningsmåde Alle informationer til frankeringstrykningen er lagret 
elektronisk. Lagermodulet har plads til ni reklame- 
og forsendelsespåtryk. 
Indstillingerne til frankering vælges let og hurtigt ved 
at trykke på en tast. LCD-indikatoren viser de aktu-
elle trykindstillinger med ét øjekast. Du skal bare 
lægge brevet på – optimail tager fat i brevet, franke-
rer det og kaster den færdige forsendelse ud til 
højre.

Klare frankeringstryk
 hurtig kassetteveksel

Termotransfer-trykmetoden sørger for et klart og 
fastsiddende trykbillede. Den faste farve på farve-
båndet opvarmes, når den passerer termohovedet. 
Ved trykningen trænger den smeltede farve ind i 
konvoluttens papir og sidder usletteligt fast. 
Udskiftningen af farvebåndskassetten er let og kan 
klares i en håndevending. 

TELESET Oplad porto med TELESET-metoden via indbygget 
modem – hurtigt, bekvemt og, om nødvendigt, 
døgnet rundt. 

Udvidede funktioner – Automatisk datoindstilling.
– Separat registrering og afregning af porto-

udgifterne for 9 konti.
– Tryk af konto-/registerrapport.
– Advarsel mod høje portoværdier og utilstrækkeligt 

forråd af porto.
– Indstillelig stempelforskydning. 
– Postindgangsstemplings-funktion til registrering af 

indgangsposten.

Brug med portovægt optimail kan kombineres med en portovægt fra 
Francotyp-Postalia. Indstillingen af portoværdien og 
påtryk af forsendelsesarten styres så af FP-porto-
vægten.  
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3 Ind-/udkobling af optimail

Indkobling 

• Stik nøglen ind i nøgleafbryderen på bagsiden af 
optimail.

• Drej nøglen til vandret position ( = TÆNDT). 

 Selvtest optimail melder sig med akustiske signaler, og på 
displayet kan man kort se alle segmenter. 

 Frankeringsberedskab Efter selvtesten viser optimail den aktuelle dato. 
Efter ca. 3 sekunder skifter indikatoren, og på 
displayet vises den sidst indstillede portoværdi. 
optimail er parat til at frankere. 

 Hviletilstand Hvis optimail ikke bliver benyttet i ca. et minut, dvs. 
at der ikke gennemføres nogen frankering, og der 
ikke trykkes på nogen tast, skifter frankerings-
maskinen over til at vise klokkeslættet. 

Med tasten  aktiveres optimail igen.

Slukke 

• Drej nøglen til lodret position ( = SLUKKET). 

• Træk nøglen ud. Dermed er din optimail beskyttet 
mod ubeføjet brug. 

TÆND

SLUK
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4 Frankering

Alle indstillinger til frankeringen kan ses på 
displayet:  

– Portoværdi  
– Reklamepåtryk 
– Forsendelsesmåde-påtryk 
– Datoindstilling til datostemplet. 

Den symbolske visning af stempelbilledet på 
displayet gør det lettere at orientere sig.  

Stempelbilledsymbolet finder du også på tasterne til 
indstilling af frankeringspåtrykket. Det tilsvarende 
felt er på tasterne vist udfyldt.

Forkert indtastning optimail accepterer ingen forkerte indtastninger. 
Et akustisk signal gør opmærksom på, at denne 
indstilling ikke er mulig med de indlæste værdier. 
På displayet vises den forudgående indstilling igen.

Forkerte indlæsninger kan slettes med tasten . 
optimail afbryder indstillingen og viser igen den 
forudgående indstilling på displayet.     

Prøvetryk Du kan teste de trykindsstillinger med prøvetrykket. 
Til prøvetryk indstilles portoværdien „0.00“. 
Ved prøvetryk (0-kroners frankering) trykker optimail 
ingen værdistempel. Den overstregede værdi 
„00000“ og påtrykket UGYLDIG VÆRDI kendeteg-
ner et prøvetryk som ugyldigt frankeringstryk.

Henvisning: Ved indstilling af prøvetrykket og ved 
reset til en gyldig portoværdi starter optimail på ny.

Portoværdi

Forsendelses-

Reklamepåtryk

Datostempel

Værdistempel

Konto

måde-påtryk
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4.1 Indstilling af portoværdien 

• Den ønskede portoværdi kan indtastes med 
ciffertasterne. 

På displayet kan du kontrollere de indlæste cifre. 

• Bekræft med tasten . 

Displayet viser den indstillede portoværdi i danske 
kroner. 

Melding „Høj portoværdi“    

Hvis der efter bekræftelsen af portoværdien lyder et 
akustisk signal, og displayet blinkende viser „HP“ og 
portoværdi, er den „Høje portoværdi“ overskredet. 
Sådan hjælper optimail med til at undgå overfranke-
ringer og portotab. 

Hvis du vil frankere med den indstillede 
portoværdi …

• Bekræft den viste portoværdi en gang til med 
tasten .

Hvis du ved en fejltagelse har indstillet en for høj 
portoværdi …

• Indtast en ny værdi.

• Bekræft med tasten . 

Hvordan du kan ændre grænseværdien for meldin-
gen „Høj portoværdi“, kan du læse i kapitel 8.3.



Frankering 13

4.2 Indstilling af reklamepåtryk

Francotyp-Postalia udstyrer optimail med op til 
9 forskellige reklamepåtryk efter dine ønsker. De 
disponible reklamepåtryk og de tilsvarende numre 
finder du som betjeningshenvisninger på optimail 
(kan trækkes ud, foran til venstre).   

• Indlæs nummeret for det ønskede reklamepåtryk. 

• Bekræft med tasten . 

Nummeret for det indstillede reklamepåtryk vises i 
det tilsvarende felt i stempelbilledsymbolet.

Frankering uden reklamepåtryk 

• Indlæs „0“. 

• Bekræft med tasten . 
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4.3 Indstilling af forsendelsesmåden

Forsendelsesmåden eller specielle tjenester trykkes 
på forsendelsen ved frankeringen (f.eks. A Priori-
taire, B Economique). De disponible forsendelses-
påtryk og de tilsvarende numre finder du som betje-
ningshenvisninger på optimail (kan trækkes ud, 
foran til venstre).    

• Indlæs nummeret for det ønskede forsendelses-
måde. 

• Bekræft med tasten .

Nummeret for det indstillede forsendelsesmåde-
påtryk vises i det tilsvarende felt i stempelbilled-
symbolet.

Frankering uden påtryk af forsendelsesmåde 

• Indlæs „0“.

• Bekræft med tasten .
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4.4 Vise dato i dagsstemplet

Det indbyggede ur-modul indstiller automatisk 
datoen til dagsstemplet. 

• Tryk på tasten . 

Den viste dato vises i dagsstemplet ved 
frankeringen.

• Med tasten  kan du afslutte datovisningen. 

Hvordan datoen i systemuret ændres, kan du læse i 
kapitel 8.1.

4.5 Skift af konto

optimail kan registrere portoforbruget på op til 9 for-
skellige konti. I kapitel 5 finder du en udførlig vejled-
ning til funktionen Kontoopdelt forbrugsregistrering.

For at registrere frankeringer for en konto: 

• Vælg den ønskede konto (1-9). 

• Bekræft med tasten . 

Nummeret på den valgte konto vises i „M“-feltet. 

Alle de følgende frankeringer vil blive registreret på 
den sidst valgte konto. 
Den sidst valgte konto „huskes“ af optimail indtil 
brugeren selv vælger en ny.
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4.6 Brevet lægges på og frankeres    

Bemærk! Fejlsteder i frankeringstrykket, farvebånd 
revet over og beskadigelser af termotrykhovedet 
kan undgås ved enkle, forebyggende forholdsregler: 

– Der kan frankeres breve med en tykkelse på op til 
5 mm. Ved breve, som indeholder flere sider, kan 
forskelle i tykkelsen i trykområdet medføre et 
uensartet trykbillede. I disse tilfælde skal du fran-
kere den tomme konvolut eller benytte franke-
ringsstrimler (etiketter).  

– Benyt så vidt muligt konvolutter med glat over-
flade. Sådan opnås en optimal trykbilledkvalitet.

– Forvis dig om, at forsendelserne i området om-
kring stempelpåtrykket ikke indeholder clips eller 
lignende. 

– Stød brevene med den øverste kant mod et glat 
underlag inden frankeringen. Ved at rette breve-
nes indhold til ved øverste kant opnås en plan 
flade til et ensartet frankeringstryk. 

– Det er bedst at slippe standardbreve (C6) under 
frankeringen. Større konvolutter (C5, B4) skal kun 
støttes lidt.

– Når optimail har fået fat i brevet, må du ikke mere 
bevæge det eller prøve at rette det til, så det er 
lige. 

Sådan skal et brev lægges på til frankering 

• Læg brevet på brevløbefladen:    
– den side, der skal trykkes på, vender opad, 

adressefeltet er synligt
– den øverste kant skal ligge mod brevførings-

kanten.

• Skub brevet i pilens retning, til optimail har fået fat 
i brevet.

Så snart brevsensoren har registreret et brev, tryk-
ker en valse brevet mod farvebånd og trykhoved – 
frankeringen starter. Det frankerede brev kastes ud 
til højre.

1. 2.
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5 Konto-opdelt forbrugsregistrering

Med denne funktion kan optimail registrere portoud-
gifter på op til 9 forskellige konti. Såfremt flere deles 
om at bruge optimail kan hver især frankere på sin 
egen konto. Ved en periodes udløb kan optimail 
udskrive forbruget på de enkelte konti.  

Registrering For at frankere skal man blot vælge det ønskede 
kontonummer (1-9). optimail registrerer og husker 
herefter hvormange styk og hvormange kroner der 
er forbrugt på kontoen. 

Aflæsning Du kan få visat eller printet det aktuelle portoforbrug 
og stykantal pr. konto. 

5.1 Visning af konto-forbrug i kroner

Visning af forbruget på en konto   

• Vælg den ønskede konto (1-9).

• Bekræft med tasten . 

Nummeret på den valgte konto vises i „M“-feltet i 
bunden af displayet.

• Tryk på tasten . 

optimail viser det antal kroner der er forbrugt på 
denne konto (siden tælleren sidst blev nulstillet). 
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Visning af antal frankeringer           

• Vælg den ønskede konto (1-9).

• Bekræft med tasten . 

Nummeret på den valgte konto vises i „M“-feltet i 
bunden af displayet.

• Tryk på tasten . 

optimail viser det antal frankeringer, som er gen-
nemført på denne konto (siden tælleren sidst blev 
nulstillet). Frankeringer uden værdi (0-kroners fran-
keringer) medregnes ikke.
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5.2 Udskrivning af konto-rapport 

Konto-rapporten indeholder alle konti’s portoforbrug 
og stykantal samt de totale tællerstande (Totaltæl-
leren bruges ved afregning til Post Danmark). 

optimail skal være slukket. 

• Hold -tasten inde og tænd samtidig for 
optimail med nøglen.

• Når du kan se det lille papirsymbol øverst i 
displayet , kan du slippe tasten. 

• Kør en frankeringsstrimmel igennem og optimail 
udskriver kontorapporten på denne.

• Når du vil forlade funktionen trykker du blot på  
-tasten.

Kontorapport:

+

TÆND
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5.3 Sletning af konto registreringer

For at slette en kontos forbrug og stykantal skal du 
enkeltvis kalde de ønskede konti frem. 

• Vælg konto nummer.  

• Bekræft med tasten . 

Nummeret på den valgte konto vises i displayet. 

Nulstil kroner/øre tælleren  

• Hold tasten  nede og tryk på -tasten. 

Kroner/øre tælleren er nulstillet for den valgte kontos 
vedkommende.  

Nulstil antalstælleren    

• Hold tasten  nede og tryk på -tasten. 

Antalstælleren er nu slettet for den valgte konto.  

Konto „0“ kan ikke slettes. Denne konto bruges af 
optimail til at registrere det totale forbrug af kroner 
og antal.     
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6 Visning og udprintning af registerværdier

optimail gemmer vigtige identifikationsværdier og 
forbrugsinformationer i registre. 

Du kan få vist de enkelte registerværdier på 
displayet og lade dem udprinte som oversigt 
sammen med kontorapporten. 

Følgende informationer gemmes i de enkelte 
registre:

Tilgode 
Portomængde, som står til rådighed 

Forbrug    
Summen af alle frankeringer i danske kroner

Loadet beløb 
Summen af alle opladede beløb i danske kroner

Total Styk – antallet af alle værdifrankeringer 
(nulfrankeringer er ikke medtaget)   

Værdi Lås (høj porto) – den indstillede grænseværdi 
for „HP“-advarslen (i danske kroner)  

Limit – indstillet grænseværdi for tilgode-advarslen 
(i danske kroner)  

Status – information vedrørende maskinens 
indstillinger for kundeservice-teknikeren 

Total Aftryk (antal tryk) – antallet af alle 
frankeringstryk (inklusive 0-kroners frankeringer)     

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8
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Vise registerværdier 

• Indlæs registrets nummer (1-8). 

• Bekræft med tasten . 

Registerværdien vises på displayet. I „R“-feltet kan 
du se det dertil hørende registernummer. 

Med tasten  vender du tilbage til visning af 
portoværdien. 

Udprinte registerværdier 

Registerværdierne og konto værdierne opregnes i 
den samme rapport, Konto rapporten. Se kapitel 5.2 
for vejledning om aflæsning og udskrivning.
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7 Oplade porto – TELESET 

7.1 Henvisninger vedrørende TELESET-metoden

TELESET er den metode, det ønskede portoforråd 
oplades med fra TELESET-datacentret via modem. 
Til det formål er optimail udstyret med et internt mo-
dem. Efter indlæsning af PIN-nr. (Personal Identifi-
cation Number) og det ønskede beløb opretter 
optimail i kort tid en forbindelse til TELESET-data-
centret til den egentlige opladningsproces.       

Afregningen for det opladede forråd af porto foregår 
i overensstemmelse med din kontrakt med Post 
Danmark.  

    Tilladte beløb Tilladte beløb for opladning af porto:  

Fra 100 kr. i 10 kr.-skridt op til maksimalt 
1.000.000 kr.

 Sikkerhedskendetegn Af sikkerhedsmæssige grunde kræver postvæsnet, 
at optimail med regelmæssige mellemrum har kon-
takt med TELESET-datacentret. TELESET-data-
centret kontrollerer derved registrene og andre 
værdier. Ved hjælp af en intern tæller beregner opti-
mail, hvornår den næste kontakt med TELESET-
datacentret skal finde sted. 

Hvis meldingen „CALL – FP xx” (mulige meldinger 
er:  - FP44, - FP45, - FP46, - FP47) vises, er det på 
tide at optage forbindelse med TELESET-datacen-
tret. Dertil skal man oplade porto på sædvanlig 
måde. Hvis der lige på det tidspunkt ikke er brug for 
nogen porto, gennemføres opladnignen med 
beløbet „0 kr.”.

Hvis du ikke reagerer på denne meddelelse inden 
for et rimeligt tidsum, spærrer optimail vigtige funkti-
oner, indtil optimail har haft forbindelse med 
TELESET-datacentret.

Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til 
vor kundetjeneste. 
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Teknisk henvisning: Mens der oplades porto, 
bedes du så vidt muligt ikke benytte nogen telefon, 
som er tilsluttet til samme telefondåse. Der kan 
opstå overflødige gebyrer, hvis telefonrøret tages 
under opladningen og ikke lægges på igen.

7.2 Opladning af porto  

Bemærk! Efter 8 forsøg på at bekræfte et forkert 
PIN-nr. (Personal identification number) med 
tasten , spærres optimail. Kun kundetjenesten 

kan frigive optimail igen til frankering og opladning af 
porto.

• Sørg for, at optimail er tilsluttet til telefondåsen. 

• Sørg for, at der er tændt for optimail, og at 
displayet viser portoværdien.

• Sørg for, at der er slukket for vejefunktionen. Veje-
symbolet  må ikke kunne ses på displayet. 

Indlæsning af PIN-nr. • Indlæs optimails 8-cifrede PIN-nr. (Personal 
Identification Number). I eksemplet „12345678“.

Du har skriftligt modtaget PIN-nummeret til din 
optimail fra os.  

• Bekræft med tasten . 

Nu er optimail i portoopkaldsmodus. Det beløb, som 
sidst blev benyttet til opladning af porto, er 
forudindstillet (i eksemplet 1.000 kr.). 
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Beløbet indlæses og oplades …

Det ønskede beløb indlæses • Lad det viste beløb blive stående eller indtast et 
nyt beløb.

• Bekræft beløbet med tasten . 

optimal accepterer ingen utilladte beløb/forkerte 
indlæsninger. Så vises det sidst benyttede beløb 
igen på displayet. Vedr. informationer om de mulige 
beløb: se side 23.

Den videre proces forløber nu automatisk 
(opbygning af forbindelsen, dataudveksling …). 
Under opladningsprocessen kan man på displayet 
skiftevis se ordet „Reset” og det beløb, som oplades. 

Hvis du har ændret beløbet, viser displayet skiftevis 
ordet „Change“ og det nye beløb:

Bekræft det nye beløb igen

• For virkelig at oplade det viste beløb, skal du 
bekræfte det i løbet af 30 sekunder med 
tasten .

Indikatoren, som tæller nedad fra 30, giver oplysning 
om, hvor mange sekunder du endnu har tid til at 
bekræfte. 

Færdig Når der lyder et akustisk signal, og portoværdien 
vises på displayet, er portoen opladet. 

• Kontroller det nye tilgodehavende (register R1). 
Tryk dertil efter hinanden på tasterne  og . 
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TELESET afbrydes 

Så længe forbindelsen til TELESET-datacentret 
endnu ikke er oprettet, kan processen afbrydes:  

• En forkert indlæsning (f.eks. ved indlæsning af 

beløbet) slettes med tasten . 

• Nu kan du gentage indlæsningen og fortsætte 
opladningen af porto 

eller

med tasten  forlade portoopkaldsmodus.

Mens forbindelsen opbygges … 

• Tryk på tasten . 

optimail afbryder portoopkaldet. Displayet viser igen 
portoværdien.

Hjælp ved  TELESET-fejl finder du i kapitel 12.2.
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8 Grundindstillinger 

8.1 Indstilling af datoen

Det batteristøttede ur-modul stiller de aktuelle dato- 
og tidsangivelser til rådighed. Den indstillede dato 
vises i dagsstemplet ved frankeringen. 

• Indtast 2 tal hver for dag, måned og år for den nye 
dato.
Eksempel: For den 2. marts 2005 indtastes 
020305. 

• Bekræft den indlæste dato med tasten . 

Så vises den indstillede dato og i 
stempelbilledsymbolet „DATE“.

• Med tasten  kan du afslutte datovisningen.

optimail accepterer ingen forkerte datoindlæsninger. 
Den sidst indstillede dato vises igen. 

8.2 Indstilling af klokkeslættet

• For det nye klokkeslæt skal der indlæses 2 tal for 
timerne og 2 for minutterne. 
Eksempel: For kl. 14.20 indtastes 1420. 

• Bekræft indlæsningen med tasten . 
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På displayet vises det nye klokkeslæt sammen med 
ur-symbolet .

Efter ca. 2 sekunder vises portoværdiindikatoren 
igen på displayet.

optimail accepterer ingen forkerte klokkeslætindlæs-
ninger. Det sidst indstillede klokkeslæt bibeholdes. 

8.3 Indstilling af høj portoværdi

Funktionen „Høj portoværdi“ meddeler, hvis porto-
værdien overskrider den indstillede grænseværdi. 
Fra fabrikken er „Høj portoværdi“ indstillet på 
30,50 kr. 

• Indtast den ønskede „Høje portoværdi“ (i eksem-
plet: 2000 for en grænseværdi på 20,00 kr.).

• Tryk på tasten . Den ønskede værdi 
forsvinder fra displayet.

• Tryk på tasten .  

Den nye grænseværdi er nu gemt. På displayet 
vises portoværdi-indikatoren igen.

Du kan få vist den indstillede „Høje portoværdi“ 
(register R5): Tryk dertil efter hinanden på tasterne 

 og . 



Grundindstillinger 29

8.4 Indstilling af limit-værdi for tilgode-advarslen   

Funktionen „Tilgode-advarsel“ meddeler, når 
portoforrådet underskrider den indstillede limit-
værdi. Fra fabrikkens side er limit-værdien indstillet 
til 500 kr. 

• Den ønskede limit-værdi indtastes (i eksemplet 
15000 for en limit-værdi på 150 kr.).

• Tryk på tasten . Værdien forsvinder fra 
displayet.

• Tryk efter hinanden på tasterne  og . 

optimail viser den nye limit-værdi (register R6). 

• Med tasten  vender man tilbage til visning af 
portoværdien. 
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8.5 Indstilling af stempelforskydningen

Stempelpåtrykkets position til standardfrankeringer 
er fast indstillet. Til specielle frankeringer kan du 
flytte stempelpåtrykket på forsendelsen op til 
100 mm mod venstre.  

• Indlæs den ønskede forskydning i millimeter 
(maksimalt 100).

• Bekræft med tasten . 

En blinkende pil i stempelbilledsymbolet, som peger 
mod venstre, viser, at frankeringspåtrykket er blevet 
flyttet.

Den indstillede stempelforskydning kan du få vist 
ved at trykke på tasten .  

Frankering uden stempelforskydning 

• Indlæs værdien „0“ for forskydningen.

• Bekræft med tasten . 

På samme måde kan der i driftsmåden 
„Postindgangsstempler“ indstilles en 
stempelforskydning (maksimalt 99 mm). 
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9 Brug af optimail som postindgangsstempel 

9.1 Værd at vide om „postindgangsstempleren“ 

optimail kan også anvendes som „postindgangs-
stempel“. I denne funktion trykker optimail – med 
samme trykhoved og farvebånd som ved franke-
ringen – et indgangsstempel med dato og klokke-
slæt. 

Det indgangsstempel, som er afbildet her, hører 
med til optimails standardudstyr. 
Du kan også bestille indgangsstempler, som er lavet 
specielt efter dine ønsker. For dine ønsker om ud-
formningen med tekst og grafik står der en stempel-
flade på 30 x 120 mm til rådighed.    

Datoen og klokkeslættet til indgangsstemplet over-
tager optimail fra grundindstillingerne til frankerings-
funktionen. Indstillingerne til dato og klokkeslæt kan 
ikke ændres driftsarten „Postindgangsstempler“.    

Indgangsstemplet kan trykkes på konvolutterne 
(brevtykkelse maksimalt 5 mm) eller direkte på 
dokumenterne. 

optimail trykker indgangsstemplet ca. 8 mm fra den 
øverste og 10 mm fra den højre kant.

Ligesom ved frankeringsfunktionen kan påtrykket 
flyttes op til 99 mm til venstre.

Efter behov kan indgangsposten også lægges foldet 
sammen, så indgangsstemplet trykkes på et andet 
egnet sted. Vær opmærksom på den maksimale 
tykkelse på 5 mm. 
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9.2 Stempling af indgangsposten 

Skift til funktionen „Postindgangsstempler“  

Der skal være slukket for optimail.

• Hold tasten  trykket nede og tænd for optimail 
med nøgleafbryderen.

• Så snart ur-symbolet  kan ses på displayet, 
kan tasten slippes. 

Funktionen „Postindgangsstempler“ er aktiv, 
det kan let ses på visningen af klokkeslæt og dato 
samt på symbolerne  og .

Symbolet  signaliserer trykberedskab. 

Du ser de aktuelle indstillinger for postindgangs-
stempleren:  

– Dato og klokkeslæt

– ingen stempelforskydning

– Standardindgangsstempel
(indgangsstempel nr. 1). 

Ændring af indstillingerne til indgangsstemplet 

– For at ændre datoen eller klokkeslættet skal der 
skiftes til frankeringsfunktion. Så kan datoen og 
klokkeslættet indstilles som beskrevet på siderne 
27/28.

– Hvordan stempelforskydningen indstilles kan du 
læse på side 30.

– Hvis der er gemt flere indgangsstempler i din opti-
mail, kan man også vælge påtrykket. Læs hertil 
kapitel 9.3 på side 34. 

+

TÆND



Brug af optimail som postindgangsstempel 33

Trykning af indgangsstemplet 

• Læg indgangsposten (konvolut eller dokument) 
med den side opad, som skal trykkes. 

• Skub indgangsposten i pilens retning, til optimail 
griber fat i den.

optimail påtrykker indgangsstemplet og kaster 
indgangsposten ud til højre. 

Ved tyndt papir anbefaler vi at lægge en side stan-
dardpapir (f.eks. kopirpapir) under indgangsposten 
til stemplingen. 

Når indgangsposten er stemplet færdig, kan man 
slukke for optimail som sædvanlig eller skifte til 
frankeringsfunktion. 

Skifte til frankeringsfunktion 

• Med tasten  kan du skifte direkte til 
frankeringsfunktion uden fornyet start. 
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9.3 Indstilling af et andet indgangsstempel (som option) 

Man kan kun vælge påtrykket til indgangsstemplet, 
hvis der står forskellige indgangsstempler til 
rådighed i optimail. 

Efter bestilling udstyrer Francotyp-Postalia optimail 
med yderligere indgangsstempler efter dine ønsker. 

• Indlæs nummeret på det ønskede 
indgangsstempel.

• Bekræft med tasten . 

Det indstillede indgangsstempels nummer vises på 
displayet.
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10 Brug af optimail med en portovægt

10.1 Tilslutning af portovægten 

Ved det seriemæssige 25-polede interface kan der 
tilsluttes en brev- og pakkevægt fra Francotyp-
Postalia (kaldet portovægt eller portodatamat), som 
udregner portoen. Det dertil nødvendige datatrans-
missionskabel er inkluderet i leveringsomfanget til 
FP-portovægten.    

Bemærk! Sluk for optimail og FP-portovægten, 
inden du tilslutter dataoverføringskablet eller 
trækker det ud.

Bemærk! Læs driftsvejledningen til FP-
portovægten, inden vægten tilsluttes til optimail. 

• Sluk for optimail og FP-portovægten.

• FP-portovægten tilsluttes via datatransmissi-
onskablet til optimails 25-polede interface.

• Datatransmissionskablets stik skrues fast på 
optimail og FP-portovægten. 

• Tænd for optimail og FP-portovægten.

• Indret FP-portovægten til brugen med optimail. 
Vær især opmærksom på de korrekte indstillinger 
til den automatiske overføring af forsendelses-
mådepåtrykkene.  

Den benyttede FP-portovægt og de maskinpara-
metre, som er indstillet fra fabrikkens side for 
optimail, har indflydelse på samspillet mellem de to 
maskiner. Vor kundeservice hjælper gerne med at 
indstille systemet optimalt. 

25-polet interface / 
tilslutning portovægt
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10.2 Vejning og frankering 

Bemærk! Læs også driftsvejledningen til FP-
portovægten. Indhent især informationer om, 
hvordan man omgås portovægten sikkert.  

• Tænd for FP-portovægten og optimail. 

• Vent, til begge maskiner er parate til brug.

• Tryk på optimail på tasten .  

Vægt-symbolet  på displayet viser, at optimail er 
parat til at overtage data fra portovægten.  

• Vælg de ønskede forsendelsesdata på FP-
portovægten.

• Læg forsendelsen på vejepladen. 

FP-portovægten måler vægten og beregner den 
rigtige portoværdi.

De postale data (portoværdi og nummeret på et 
passende påtryk til forsendelsen) overføres 
automatisk til optimail. 

Et akustisk signal viser, at dataoverføringen er 
afsluttet. optimail viser de nye indstillinger på 
displayet.

• Kontroller i givet fald de andre indstillinger til 
frankeringspåtrykket (reklamepåtryk, dato, 
stempelforskydning …). 

• Tag forsendelsen af vejepladen og franker den 
som sædvanligt.

Der kan frankeres vilkårligt mange yderligere 
forsendelser med den viste portoværdi.
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Henvisninger til brugen med portovægt

– Forsendelsesmåde-påtryk bliver kun indstillet 
automatisk, hvis FP-portovægten er tilpasset efter 
forsendelsesmåde-påtrykkene fra optimail. 
Vedrørende indstillingen af denne funktion: læs 
driftsvejledningen til portovægten. 

– Så længe en FP-portovægt styrer indstillingen af 
portoværdien på optimail, er der slukket for funkti-
onen „Høj portoværdi“.

Vejefunktionen slukkes 

• Tryk på optimail på tasten .

Veje-symbolet  på displayet slukker. 

Forbindelsen til FP-portovægten er afbrudt. 
Portoværdien og forsendelsesart-påtrykket indstilles 
igen manuelt på optimail. 
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11 Vedligeholdelse og pleje

Bemærk! Papirplomberingen må kun åbnes af 
personale fra Post Danmark og DAKi A/S kundetje-
nesten til vedligeholdelses- og reparationsarbejder. 

Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må af 
sikkerhesdmæssige grunde kun gennemføres af 
vore kundeserviceværksteder, som er tilmeldt til 
postadministrationen. 

Lad regelmæssigt frankeringsmaskinen rense og 
vedligeholde af kundeservicen. På den måde sikres 
en fejlfri drift i lang tid. Forhør dig om vore favorable 
pleje- og servicekontrakter.

Følgende arbejder kan du selv gennemføre.

– Udvendig rengøring af husets dele 
( kapitel 11.1)

– Udskiftning af farvebånddkassetten 
( kapitel 11.2).

11.1 Rengøring

Advarsel! Sørg for, at der ikke trænger væske eller 
genstande ind i husets indre. Træk straks stikket ud 
af stikkontakten, hvis det alligevel en gang skulle 
ske. Lad optimail kontrollere af kundeservicen, 
inden den tages i brug igen. 

• Sluk for optimail. 

• Smuds på huset fjernes med en let fugtig klud. 
Man kan desuden benytte et almindeligt opvaske-
middel.
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11.2 Udskiftning af farvebåndskassetten

Meddelelsen „Cassette“ på displayet viser, hvornår 
farvebåndskassetten skal udskiftes.  

Bemærk! Benyt altid kun de originale farvebånds-
kassetter fra Francotyp-Postalia.

• Åbn farvebånds-kassetterummets låg med et let 
tryk på låsetasten.

Låget svinger op til stopanslaget af sig selv.

• Træk den brugte farvebåndskassette ud fremad.

• Tag den nye farvebåndskassette ud af emballa-
gen.

I farvebåndskassettens hus kan der sidde en 
papstrimmel som transportsikring (som vist på 
billedet).

• Hvis den findes: fjern papstrimlen.

Bemærk! Kontroller, at farvebåndet ikke er knækket 
eller revner, når det indsættes. Sådan forebygger 
du, at farvebåndet bliver revet over.

Sørg også for ikke at bukke farvebåndets kanter 
omkring. Ombukkede farvebånd er tykkere, og 
opspolingen til det brugte farvebånd bliver for hurtigt 
fuld. 

• Spænd farvebåndet. Dertil drejes den hvide 
farvebåndsopspoling i pilens retning.

Papstrimmel
(hvis den findes) 

Farvebåndsopspoling
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• Sæt farvebåndskassetten med farvebåndet nedad 
på brevenes løbeflade. 

• Skub forsigtigt farvebåndskassetten ind indtil 
stopanslaget. Farvebåndskassetten skal let glide 
ind i holderne i kassetterummet.

Mærkater på brevenes løbeflade og i kassetterum-
met giver yderligere informationer om, hvordan 
kassetterne skal skiftes. 

• Luk låget. Man kan mærke, at låsen går i indgreb.

• Bekræft meldingen med tasten .

11.3 Bortskaffelse

Som første producent af frankeringsmaskiner tilbyder Francotyp-Postalia et recyc-
lingkoncept for tilbehørsprodukter. Farvebåndskassetterne bliver granuleret i FP-
recyclingcentret og tilført produktionskredsløbet igen. Hjælp med. Miljøet vil takke os 
for det. 

Når du en gang vil tage optimail endeligt ud af drift, bedes du kontakte DAKi A/S. Vor 
Serviceafdeling afmelder herefter maskinen hos Post Danmark og destruerer de 
postale registre og Software i henhold til forskrifter.  
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12 Fejlmeldinger og henvisninger til hjælp

Bemærk! Afmonter aldrig husets dele. Vedligehol-
delses- og reparationsarbejde må kun udføres af 
specialiseret personale, der er autoriseret af 
Francotyp-Postalia. Ellers bortfalder garantikravet 
og den postale godkendelse. Du hæfter selv for 
opståede skader.

Små fejl og problemer, der opstår i forbindelse med 
håndtering af optimail, kan du selv udbedre. I dette 
kapitel finder du hjælp og gode råd til at udbedre og 
undgå driftsforstyrrelser.

12.1 Fejlmeldinger – apparatfejl    

optimails selvdiagnose-system giver oplysning om 
den aktuelle driftstilstand. 

Akustisk signal Ved fejlbetjeninger lyder der et akustisk signal. 
optimail accepterer ikke indlæsningen/betjeningen.

Fejlvisninger på displayet Fejl og advarsler signaliserer optimail med tilsva-
rende fejlmeldinger på displayet.  Mulige fejlvis-
ninger, og hvad du skal gøre i tilfælde af fejl, er 
angivet i den følgende oversigt. 

Fejlmelding Mulig årsag og udbedring

„Service“ uden fejlkode/uden andre symboler: 
Næste service-termin forestår. 

„Service“ + tocifret fejlkode

Ved fejlkoderne 01 til 18: Tilkald 
altid kundeservicen!
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Fejlkode 19 vises tidsmæssigt begrænset: 
Værdier i forsendelsesdataene lagres forkert. Slet 
alle forsendelsesdata eller tilkald kundeservicen 
(  kapitel 5.3).

Fejlkode 19 vises, og optimail er blokeret: 
Tilkald kundeservicen!

Sluk for optimail, vent lidt og tænd igen.
Hvis fejlen ikke er udbedret efter at have tændt og 
slukket flere gange, skal du tilkalde kunde-
servicen.

Hvis fejlkoden 21 vises ved indkoblingen:
Der var allerede lagt et brev i ved indkoblingen.

Tag brevet ud. Bekræft fejlmeldingen med 

tasten .

Hvis fejlen ikke kan udbedres på denne måde, 
skal du tilkalde kundeservicen.

Bemærk! Brevophobning! Træk aldrig 
det fastklemte brev ud med vold. Derved 
ville farvebåndet blive revet over. 

Fjern altid en brevophobning på denne måde:  

Tryk på en vilkårlig tast (ikke tasten !) eller 
sluk. optimail slipper brevet. Tag brevet ud.

Kontroller derefter farvebåndskassetten. Tag 
farvebåndskassetten ud, i givet fald skal 
farvebåndet strammes (  kapitel 11.2).

Hvis der ikke er en ophobning af breve, er 
farvebåndskassetten sluppet op. 

Tryk på tasten  – optimail afslutter trykningen 
og kaster det frankerede brev ud.

Udskift farvebåndskassetten (  kapitel 11.2).

Fejlmelding Mulig årsag og udbedring
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Der er ikke indsat nogen farvebåndskassette, eller 
der er fejl på farvebåndskassetten. 

Indsæt en farvebåndskassette (  kapitel 11.2).

Bekræft fejlmeldingen med tasten .

Låget til farvebåndskassetterummet er ikke lukket 
rigtigt.

Luk låget. Bekræft fejlmeldingen med tasten .

Portoforråd opbrugt. Den indstillede portoværdi 
kan ikke frankeres. 

Oplad ny porto (  kapitel 7).

Tilkald kundeservicen.

Bemærk! optimail kan kun bruges til 
3000 frankeringer eller 3 måneder, 
derefter spærrer den af sig selv. 

Tilkald kundeservicen.

Bemærk! optimail kan kun bruges til 
3000 frankeringer eller 3 måneder, 
derefter spærrer den af sig selv. 

optimail har i for lang tid ikke haft nogen kontakt til 
Teleset-datacentret. Oplad porto.

Vedr. udførlige informationer: se side 23.

Fejlmelding Mulig årsag og udbedring
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12.2 Fejlmeldinger – TELESET

Hvis der opstår en fejl under opladningen af porto, 
bliver der vist en fejlkode. Der findes to arter af fejl:  

– Forbigående problemer ved oprettelsen af en for-
bindelse. Fejlkoden begynder med bogstavet „C“.

– Fejl, som medfører, at opladningsprocessen 
afbrydes. Fejlkoden begynder med bogstavet „E“.

„C“-koder

Forbindelsen til TELESET-datacentret har kun 
forbigående fejl. Processen gentages automatisk op 
til 3 x. 

Fejlmelding Udbedres af

Fejlkode Fejlårsag Operatør
TELESET-
datacenter

Service

C 13
Den opbyggede forbindelse er 
brudt sammen 

C 18 For dårlig forbindelse

C 14
C 23
C 39

Bearbejdning i TELESET- 
datacenter p.t. ikke mulig 
(vedligeholdelsesarbejder)

C 26
C 29

Modem har ikke modtaget noget 
signal (er telefonledningen ikke 
tilsluttet?)

C 27
C 28

Modsiden er optaget eller svarer 
ikke

C 31
Telefonnummeret er ændret, 
opkaldet gentages automatisk 
med det nye nummer
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„E“-koder

Fejlkoder, som begynder med „E“, viser, at 
televærdi-indstillingen er afbrudt. Det tocifrede 
fejlnummer informerer om årsagen. 

Gå frem på følgende måde:

• Kvitter fejlmeldingen med tasten .

• Fjern selv årsagen til fejlen eller ring til TELESET-
datacentret eller kundetjenesten. Bemærk derved 
henvisningerne i følgende tabel. 

• Opladningen af porto startes igen. 

Fejlmelding Udbedres af

Fejlkode Fejlårsag Operatør
TELESET-
datacenter

Service

E 16 Modemfejl

E 24
E 25

Modem er ude af drift eller 
defekt

E 17
E 19
E 20

Intern fejl

E 21
Processen er afbrudt 
af operatøren

E 29
Ikke muligt at opbygge en
forbindelse i løbet af 70 sekunder

E 30
E 32
E 46

Bearbejdning i TELESET-
datacenter ikke mulig

E 33
optimail ukendt i TELESET-
datacentret
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E 34 optimail er nedlagt

E 35 optimail endnu ikke frigivet

E 36 optimail spærret for portoopkald 

E 37
Det ønskede beløb overstiger 
portotilgodehavendet 

E 38 Portokontoen er spærret

E 40
E 41
E 42

Portoregistret er ikke plausibelt

E 43 Det ønskede beløb er ikke tilladt

E 44
Den maksimale indlæsningssum 
er nået

E 50
E 51
E 52

Forkert portoopkaldsnummer 
indlæst

E 99 Intern fejl

Fejlmelding Udbedres af

Fejlkode Fejlårsag Operatør
TELESET-
datacenter

Service
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12.3 Gode råd til selvhjælp

 
Problem Mulig årsag og udbedring

Når der tændes:
Gentaget akustisk signal, og 
DATE-symbolet blinker, 
optimail frankerer ikke

Det indbyggede ur er gået i stå. 
Indstil datoen og/eller klokkeslættet
(  kapitel 8.1 og 8.2). 
Hvis fejlen ikke kan udbedres på denne måde, 
eller hvis problemet opstår flere gange: Tilkald 
kundeservicen.

Brev klemt fast / 
brevophobning 

Bemærk! Brevophobning! Træk aldrig 
det fastklemte brev ud med vold. Derved 
ville farvebåndet blive revet over. 

Fjern altid en brevophobning på denne måde: 

Tryk på en vilkårlig tast (ikke tasten !) eller 
sluk. optimail slipper brevet. Tag brevet ud.

Kontroller derefter farvebåndskassetten. Tag far-
vebåndskassetten ud, i givet fald skal farvebåndet 
strammes (  kapitel 11.2).

Dato og/eller klokkeslæt er 
ikke korrekt

Indstil datoen og/eller klokkeslættet
(  kapitel 8.1 og 8.2). 

Display uden visning Der er ingen nettilslutning.
Kontroller, om netkablet er tilsluttet korrekt, og om 
der er tændt for optimail (nøgleafbryderen i vand-
ret position).

Frankeringstrykket er 
ufuldstændigt / uensartet 
(fejlsteder, især i det øverste 
område)  

Brevindholdet er placeret ugunstigt i konvolutten. 

Stød brevet ved øverste kant inden frankeringen. 
Se henvisningerne i på side 16.

Frankér en tom konvolut eller benyt 
frankeringsstrimmel. 

optimail er blokeret Sluk for optimail. Vent lidt og tænd så igen.
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optimail frankerer ikke Portoforråd opbrugt (Display: Limit End).
Den indstillede portoværdi kan ikke frankeres. 
Oplad ny porto (  kapitel 7). 

Der er tændt for vejefunktionen (visning: ), 
men der er ikke tilsluttet nogen portovægt. 

Sluk for vejefunktionen med tasten .

Konto „M 0“ er indstillet. På konto „0“ kan der ikke 
frankeres. Vælg konto nummer mellem 1 og 9.

…ved brug af en portovægt 

optimail overtager ikke den 
portoværdi, som er fastslået 
af portovægten

Datatransmissionskablet er ikke tilsluttet rigtigt. 
Kontroller, om datatransmissionskablet sidder 
rigtigt i begge maskiner, og at det er skruet rigtigt 
fast.

Der er fejl i datatransmissionen. Sluk for optimail 
og portovægten, vent lidt og tænd igen.

optimail er ikke parat til at overtage dataene fra 
portovægten.

På optimail: Tryk på tasten . 

På portovægten: Aflast vejepladen og læg 
forsendelsen på vejepladen igen. 

Portovægten er ikke indstillet korrekt til brug med 
optimail. Læs driftsvejledningen til portovægten. 

Portovægten indstiller ikke 
forsendelsesmåde-påtryk 
(= portotyper) på optimail eller 
ikke korrekt 

Portovægten er ikke indstillet korrekt (f.eks. er der 
ikke tændt for den automatiske indstilling af 
forsendelsesmåde-påtryk, der er indstillet en 
forkert type frankeringsmaskine). 

Læs driftsvejledningen til portovægten. 

Portovægten kunne ikke finde frem til et egnet 
forsendelsesmåde-påtryk til de valgte forsendel-
sesindstillinger.

Problem Mulig årsag og udbedring
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Henvisninger vedrørende opstilling og ibrugtagning

Den følgende oversigt viser arbejdsskridtene til 
opstilling og ibrugtagning af optimail.  

Ibrugtagning - overblik

De enkelte skridt er beskrevet udførligt på de 
følgende sider. 

Skridt 1: Udpakning

Skridt 2: Kontrol af emballagens indhold

Skridt 3: Opstilling af optimail

Skridt 4: Indsætning af farvebåndskassetten

Skridt 5: Tilslutning af optimail

Skridt 6: Indkobling

Skridt 7: Oplade porto
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Skridt 1: Udpakning 

• Åbn kartonen på oversiden.

• Løft forsigtigt optimail ud af kartonen.

• Tag emballeringsskålene til højre og til venstre af.

• Tag optimail ud af foliet.

• Pak tilbehøret ud.

Gem emballagen. Benyt den igen, hvis du en gang 
vil transportere optimail eller bringe den til service. 

Skridt 2: Kontrol af emballagens indhold

Advarsel! Hvis dele er beskadiget eller mangler, må 
optimail ikke tages i brug. Kontakt kundeservice hos 
DAKi A/S.

• Kontroller emballagens indhold for, om det er 
fuldstændigt og ubeskadiget.

1

2
4

5

6

3
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Leveringsomfang: 

1 Frankeringsmaskine optimail

2 Netkabel

3 Modemkabel 

4 Farvebåndskassette

5 Nøgler, 2 stk.

6 Brugsanvisning og kortfattet beskrivelse 

PIN-nr. (Personal Identification Number) til optimail 
modtager du med separat post.

Skridt 3: Opstilling af optimail 

• Vælg et opstillingssted med følgende omgivelses-
betingelser:

– Temperatur 10°C til 40°C 
(Du opnår den bedste trykkvalitet ved en 
temperatur på 15°C til 35°C.)

– Ingen direkte sollys
– Stikkontakt umiddelbart i nærheden.

• Stil optimail på en fast, lige og vandret flade.

Skridt 4: Indsætning af farvebåndskassetten

• Låget til farvebånds-kassetterummet åbnes med 
et let tryk på låsetasten.

Låget svinger af sig selv op til stopanslaget.
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Bemærk! Kontroller, at farvebåndet ikke slår folder 
eller for hak ved indsætningen. Sådan forebygger 
du, at farvebåndet bliver revet over.

Sørg også for ikke at bukke farvebåndets kanter 
omkring. Ombukkede farvebånd er tykkere, og 
opspolingen til det brugte farvebånd bliver for hurtigt 
fuldt. 

• Tag den medleverede farvebåndskassette ud af 
emballagen.

I farvebåndskassettens hus kan der sidde en 
papstrimmel som transportsikring (som vist på 
billedet).  

• Fjern papstrimlen, hvis den findes.

• Spænd farvebåndet. Dertil drejes den hvide 
farvebåndsopspoling i pilens retning.

• Sæt farvebåndskassetten med farvebåndet nedad 
på brevenes løbeflade. 

Papstrimmel
(hvis den findes) 

Farvebåndsopspoling
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• Skub forsigtigt farvebåndskassetten ind indtil 
stopanslaget. Farvebåndskassetten skal let glide 
ind i holderne i kassetterummet.

Mærkater på brevenes løbeflade og i kassette-
rummet giver yderligere informationer om, hvordan 
farvebåndskassetterne skal indsættes. 

• Luk låget. Man kan mærke, at låsen går i indgreb.

Videre med skridt 5. 



optimail brugsanvisning54

Skridt 5: Tilslutning af optimail

Advarsel! Benyt altid kun de medleverede eller af 
Francotyp-Postalia frigivne net- og modemkabel.
Sørg for, at tilslutningskabler ikke er beskadigede.
optimail må kun tilsluttes til en jordet beskyttelses-
stikdåse med en vekselspænding på 220 – 240 V. 

• Stik netkablets apparatstik ind i nettilslutningsbøs-
ningen. Nettilslutningsbøsningen befinder sig på 
bagsiden af optimail. 

• Stik netstikket ind i en jordet beskyttelsesstikkon-
takt (220 – 240 V vekselspænding).

• Modemkablets apparatstik stikkes ind i optimails 
modembøsning. Modembøsningen befinder sig 
på bagsiden af optimail. Fjedren på stikket skal 
pege i retning af sidevæggen. 

• Modemkablet tilsluttes til en telefondåse.   

Nettilslutning Tilslutning af en portovægt Modemtilslutning  

Netkabel 
Modemkabel 

Fjeder 
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I overensstemmelse med bestillingen leverer vi 
modemkablet med den tilslutning, som er nødvendig 
til dit telefonanlæg, eller en egnet adapter.  

I overensstemmelse med bestillingen er optimail 
f.eks. konstrueret til en af de følgende 
tilslutningsmåder til telefonledningen:   

– Hovedtilslutning med flerfrekvensvalg    

– Hovedtilslutning med impulsvalg 

– Omstillingsbord med flerfrekvensvalg – opkald 
med „0“ og pause  

– Omstillingsbord med impulsvalg – opkald med 
et/flere tal, f.eks. „9“. 

Yderligere informationer om tilslutningsmåder og 
indstilling af valgparametre for det indbyggede 
modem findes på side 57. 

Hvordan du tilslutter en FP-portovægt til optimail, 
kan du læse i kapitel 10.1. 

Skridt 6: Indkobling

Bemærk! Hvis optimail hentes ind fra kolde omgi-
velser (dvs. under 10 °C): Vent i mindst 2 timer, før 
frankeringsmaskinen tages i brug. optimail tilpasser 
sig rumtemperaturen. Evt. fugtighed, der har lagt sig 
på vægten, fordamper.

Indkobling 

• Stik den medleverede nøgle ind i nøgleafbryderen 
på bagsiden af optimail.

• Drej nøglen med uret til vandret position 
(= TÆNDT). 

TÆND
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Selvtest optimail melder sig med et akustisk signal, og på 
displayet kan man kort se alle segmenter. 
Selvtesten slutter med et kort akustisk signal. 

Efter selvtesten viser optimail den aktuelle dato. 
Efter ca. 3 sekunder vises portoværdiindikatoren. 

Skridt 7: Oplade porto

Inden du kan frankere breve med optimail første 
gang, skal du oplade et vist portoforråd (mindst 
100 kr) i optimail. Hvordan du oplader porto, kan du 
læse i kapitel 7.

Efter ønske hjælper vi gerne ved opstilling og 
ibrugtagning af optimail. 
Du behøver blot at henvende dig til vor 
kundeservice:

DAKi A/S
P.O. Box 90
Højnæsvej 50
2610 Rødovre

Telefon: 3636 3400
Kundeservice: 3636 3404

e-mail: daki@daki.dk
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Indstilling af valgparametre for modem 

Valgparametrene til modemmet er indstillet til din 
telefontilslutning (ifølge bestillingen) ved leveringen 
af optimail. 

Du kan kontrollere de indstillede valgparametre og 
indstille dem på ny, hvis telefontilslutningen bliver 
ændret. De følgende eksempler viser fremgangs-
måden for fire typiske tilslutningsmåder. 

Eksempel 1: 
Hovedtilslutning med flerfrekvensvalg  

Hovedtilslutning: For at komme ind i det offentlige 
telefonnet er det nødvendigt at indlæse et tal 
(f.eks. „0“) eller at trykke på R-tasten.

Flerfrekvensvalg kan kendes på „tonerne“, når der 
vælges.

Sådan indstilles valgparametrene:

Valgparametre
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Eksempel 2: 
Hovedtilslutning med impulsvalg    

Hovedtilslutning: For at komme ind i det offentlige 
telefonnet er det nødvendigt at indlæse et tal 
(f.eks. „0“) eller at trykke på R-tasten.

Impulsvalg kan kendes på den „knækkende støj“, 
når der vælges.

Sådan indstilles valgparametrene:

Valgparametre  
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Eksempel 3: 
Omstillingsbord med flerfrekvensvalg,
opkald med „0“ og pause   

Omstillingsbord: For at komme ind i det offentlige 
telefonnet er det nødvendigt at indlæse et tal 
(f.eks. „0“).

Flerfrekvensvalg kan kendes på „tonerne“, når der 
vælges.

Sådan indstilles valgparametrene:

Valgparametre
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Eksempel 4: 
Omstillingsbord med impulsvalg 
opkald med „9“ og pause   

Omstillingsbord: For at komme ind i det offentlige 
telefonnet er det nødvendigt at indlæse et tal 
(f.eks. „9“).

Impulsvalg kan kendes på den „knækkende støj“, 
når der vælges.

Sådan indstilles valgparametrene:

Valgparametre
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Ordliste
 

Datostempel I frankeringstrykket til venstre for værdistemplet. 
Indeholder datoen og afleveringsstedet.

Frankeringsetiket   Selvklæbende specialstrimmel, som du kan 
frankere og klæbe på postforsendelsen. 
Nødvendig til store, tunge og tykke forsendelser.

Frankeringstryk Frankering af posten til transport over Post 
Danmark. Ved frankeringen trykker optimail Post 
Danmarks logo, portoværdien, maskinidentifika-
tionen, datoen og afleveringsstedet. Desuden 
kan der også blive påtrykt reklame og forsendel-
sesmåde.

Modem Elektronikenhed, som er indbygget i optimail; 
giver mulighed for udveksling af kodetal og 
portotilgodehavende via telefonledningen.

PIN (Personal Identification 
Number)   

Du modtager et PIN-nr. til optimail fra DAKi A/S. 
PIN-nr. er berettigelsen til at oplade porto med 
TELESET-metoden. 

Prøvetryk Frankeringstryk med portoværdien „0“ 
(nulfrankering). På den måde kan du kontrollere 
indstillingerne til frankeringen.

Den overstregede værdi „00000“ og påtrykket 
UGYLDIG VÆRDI kendetegner et prøvetryk 
som ugyldigt frankeringstryk.
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TELESET 
(tele-værdiindstilling)  

Frankeringsmaskin-afregningssystem. 
Ved opladning af porto udveksles talangivelser 
mellem optimail og Teleset-datacentret via 
modem; derved frigives det ønskede forråd af 
porto.  
Betalingen for det opladede forråd af porto 
foregår som aftalt i kontrakten med postvæsnet. 

Teleset-datacenter (TDC) I datacentret frigives porto-tilgodehavendet, og 
her administreres afregningerne. 
Teleset-datacentret står til rådighed døgnet rundt 
til opladning af porto via det indbyggede modem. 

Værdistempel Område ved højre kant af frankeringstrykket. 
Består af angivelsen af portoværdien, Post 
Danmarks logo og maskinidentifikationen.
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Tekniske data 

Mål 320 x 190 x 290 mm (bredde x højde x dybde)

Vægt 6,1 kg

Nettilslutning 230 V / 50 Hz

Effektforbrug 90 W (i hviletilstand: 6 W)

Kapslingsklasse I

Sikring T 0,5 A ved 230 V

Display LCD

Trykmetode Termotransfertryk

Afregningsmetode TELESET via modem  

Udstyr – Integreret modem til opladning af porto
– Batteribufret systemur
– 25-polet interface for tilslutning af portovægt
– Konto-opdelt forbrugsregistrering på op til 9 konti
– Udskrivning af konto-/registerrapport
– Høj portoværdi-advarsel
– Tilgode-advarsel 
– Indstillelig stempelforskydning
– Postindgangsstempler
– Op til 9 reklamepåtryk
– Op til 9 forsendelsesmåde-påtryk

Omgivelsesbetingelser +10°C til +40°C
må ikke udsættes for direkte sollys
anbefalet for bedste trykkvalitet: +15 til +35°C

Støjemission LWA <70 dB (arbejdspladsrelateret) 

Farvebåndskassette ca. 1000 frankeringspåtryk
Opbevaring ved 0°C til +32°C, må ikke udsættes for 
direkte sollys

Frankeringsmateriale Tykkelse op til 5 mm
Frankeringsstrimler, minimal strimmelstørrelse 
45 x 130 mm
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Declaration of Conformity    
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A
Afbryde

indlæsning 4, 11
TELESET 26

Antal frankeringer
på en konto 18
total 21

Antal tryk 21

B
Betjeningshenvisninger 8, 13, 14
Betjeningsmåde 9
Bortskaffelse 40
Brevet lægges på 16
Brevets løbeflade 8
Brevføringskant 8
Brevophobningen fjernes 42, 47

C
CE-markering 64

D
Dato 3

indstilles 27
postindgangsstempler 31
vises 15

Datostempel 11, 61
Display 3

F
Farvebåndskassette 8, 51

bortskaffes 40
fejl 42, 43
indsættes 51
udskiftes 39

Farvebånds-kassetterum 8
Fejlmeldinger 41

apparatfejl 41
TELESET 44

Flerfrekvensvalg 57, 59

Forbrug
for alle konti 20
ialt 21
på en konto 17

Forbrugsregistrering. Se Konto-opdelt 
forbrugsregistrering

Forkert indtastning 11
Forsendelsesmåde-påtryk 3, 11

indstilles 14
som står til rådighed 8, 14

Frankering 16
af tykke breve 16
brev 16
frankeringsstrimmel 16

Frankeringsberedskab 10
Frankeringsetiket 61
Frankeringsfunktion, skifte til 33
Frankeringsstrimmel. Se Frankeringsetiket 61
Frankeringstryk 11, 61

H
Henvisninger vedrørende denne vejledning 2
Høj portoværdi

ændring af grænseværdien 28
frankere 12
melding 12
vise grænseværdi 21, 28

Hovedtilslutning 55, 57, 58
HP. Se Høj portoværdi
Hviletilstand 10

I
Ibrugtagning 49
Impulsvalg 58, 60
Indgangsposten

lægges på 33
stemples 32

Indgangsstempel 3, 31
ændring af indstillingerne 32
indstilles 34
standard 31
trykkes 33

Indkobling 10, 55
driftsart „Postindgangsstempler“ 32

Stikordsregister 
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Indlæsning
afbrydes 4
forkert 11
slettes 4, 11

K
Klokkeslæt

indstilles 27
postindgangsstempler 31
visning 10

Konto 3
aktuel 11
indstilles til frankering 15
konto „M0“ 20
nulstil antalstælleren 20
nulstil kroner/øre tælleren 20
samlet forbrug for alle 20
skiftes 15
visning af antal frankeringer 18
visning af portoforbruget 17

Konto-opdelt forbrugsregistrering 17
aflæsning 17
registrering af portoudgifterne 17

Kontorapport
mønster 19
udskrivning 19

Kortfattet beskrivelse 2
Kundeservice 69

L
Låsetast 8
Leveringsomfang 51
Limit. Se Tilgode-advarsel
Loadet beløb 21

M
Mærkat

reklame- og forsendelsesmåde-påtryk 8
skift af farvebåndskassetten 40

Modem
tilslutningsmåder 55
valgparametre 57

Modemkabel 51, 54
Modemtilslutning 8, 54

N
Netkabel 51, 54
Nettilslutning 8, 54
Nøgle 8, 51
Nøgleafbryder 8
Nulstil

antalstælleren 20
kroner/øre tælleren 20

O
Omstillingsbord 55, 59, 60
Oplade porto 24

Se også TELESET
Opstilling 49, 51
optimail

helhedsbillede 8
set bagfra 8
værd at vide om … 9

Overensstemmelsesattest 64

P
Papirplombering 8
Personal Identification Number. Se PIN
PIN 24, 61
Portodatamat. Se Portovægt
Portoforbrug

ialt 21
på en konto 17

Portotyper. Se Forsendelsesmåde-påtryk 48
Portovægt

benyttes 35
brug 9
Se også Vejefunktion
tilsluttes 8, 35

Portoværdi 4, 11
høj 12
indstilles 12

Postindgangsstempler 31
indkobles 32
værd at vide 31
visning på displayet 32

Postlås 8
Prøvetryk 11, 61
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R
Register 3, 21
Registerværdier

udprintes 22
vises 22

Reklamepåtryk 3, 11
indstilles 13
som står til rådighed 8, 13

Rengøring 38

S
Selvtest 10
Sikkerhedsforskrifter 2, 7
Slette 4, 11
Slukke 10

driftsart „Postindgangsstempler“ 33
Standardindgangsstempel 31
Status 21
Stempelbillede 11
Stempelbilledsymbol 11
Stempelforskydning 3

indstilles 30
indstillingen vises 30
resettes 30

Styktal
ialt 21
på en konto 18

Sum
forbrug/porto 21
tryk 21
værdifrankeringer 21

Symboler på displayet 3

T
Tastatur 4, 8
Tastfunktioner 4
Tekniske data 63
Telefonanlæg 55
Telefontilslutning 57
TELESET 9, 23, 62

fejlmeldinger 44
tilladte beløb 23

Teleset-datacenter 62
Termotransfertryk 9

Tilgode 21
Tilgode-advarsel 3

ændring af limit-værdien 29
aktuel limit-værdi 21

Tilgodehavende 21
Tilslutning

modemkabel 54
netkabel 54
portovægt 8, 54

Tilslutningsmåder 57
Total aftryk 21
Total beløb 21
Total styk 21
Trykberedskab 32
Trykmetode 9

U
Udbedring af fejl

generelle råd 47
opladning af porto 44
ved brug af en portovægt 48
ved frankeringen 41

Udpakning 50

V
Vægt-symbol 36
Værdi lås 21
Værdistempel 62
Valgparametre for modem 57
Vejefunktion

benyttes 36
indkobles 36
slukkes 37

Vejning og frankering 36



optimail brugsanvisning68



Kundeservice 69

Hver optimail kontrolleres grundigt, før den forlader 
fabrikken. Hvis der opstår fejl på optimail til trods af 
vor omfattende kvalitetskontrol, bedes henvende dig 
til vor kundeservice.
Vor central meddeler dig gerne kundeservicen på 
din egn.  

DAKi A/S
P.O. Box 90
Højnæsvej 50
2610 Rødovre  

Telefon: 3636 3400
Kundeservice: 3636 3404
e-mail: daki@daki.dk

Kundeservice 
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