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Vennligst les denne bruksanvisningen før du 
begynner arbeidet med frankeringsmaskinen 
optimail. 
Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde i 
nærheten av optimail. 

Denne bruksanvisningen beskriver frankeringsmas-
kinene optimail og optimail compact. Betegnelsen 
“optimail” står i denne sammenheng for begge vari-
anter. Funksjoner som ikke eller ikke helt er tilgjen-
gelige i varianten “compact” markeres med en ekstra 
henvisning (f.eks. ikke tilgjengelig i optimail compact).

Alt i et nøtteskall Oversikten “Alt i et nøtteskall” gir deg en oversikt 
over de funksjoner som benyttes oftest. 

Følgende signalord og symboler markerer 
sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen: 

Advarsel! gir en sikkerhetsinstruksjon om mulig fare 
for personskader.

OBS! henviser til mulig skade på optimail eller 
uregelmessigheter under frankeringen.

Følgende symboler og symbolske fremstillinger blir 
brukt i bruksanvisningen: 

Et tips gir hjelp og ekstra idéer om forbedring av 
betjeningsprosedyren.

Displayfremstillingen viser inndata og aktuelle 
innstillinger. Felt som teksten henviser til har mørk 
bakgrunn. En pil peker mot felt som du må være 
spesielt oppmerksom på. 

I tastefeltsymbolet er de tastene som skal trykkes 
fremhevet. 
I eksemplet: Trykk porto  tasten. 
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Om denne bruksanvisningen



Klar til trykking for:
– registerrapport
– kontorapport 1)

– postmottaksstempel 1) 
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Limit End

optimail – Display    

Indikering for
– portoverdi
– klokkeslett
– registerverdier
– …

– Tid for neste service
– Feil: Indikering med feilnummer 

 og/eller 

Service: Lagerkomponent / 
tiltak for sikring av data

– Visning av klokkeslett 
– Feil: Systemklokke

Restsumadvarsel: 1) 
Portobeholdningen nesten oppbrukt

Portobeholdningen er oppbrukt,
frankering ikke mulig

Feil: Fargebåndskassett 
eller brevstans

Portovekt tilkoplet, 
automatisk innstilling av 
porto / sendemåte 

Blinkende indikering 
Stempelforskyvning: PÅ 1) 

Register
(1 … 8) 

Konto 1)

(1 … 9) 

Portoforbruk 1) 
for en konto 

Antall frankeringer 1) 
for en konto

Tilvalgs-
klisjé  

Reklamelogo 2) 
Mottaksstempel 1) 

Dagsstemplets dato 

3 4 optimail – Tastatur  

Innstille 
tilvalgsklisjéer

Vise portoforbruk 1) 
for en konto

Innstille 
stempelforskyvning 1)

Innstille reklamelogo

Innstille mottaks-
stempel 1, 4) 

Vise/endre 
dagsstemplets dato

Talltaster:
Legge inn tallverdier

Skifte konto 1)

Vise register

Vise/innstille 
klokkeslett

Vise antall frankeringer 1) 
for en konto

Programmere 
basisinnstillinger

Kople portovekt til/fra

Slette, avbryte inndata    Høy porto: 1) 
– Bekrefte for frankering
– Innstille grenseverdi

Tilbake til frankerings-
funksjonen 3)  

Innstilling 
av porto

1) Funksjon ikke tilgjengelig i optimail compact
2) Maks. 3 reklamelogoer i optimail compact
3) Avslutt funksjonen “Postmottaksstempler” eller “Utskrift av registerrapport”
4) Alternativ, kun når ekstra kundespesifikke mottaksstempler er tilgjengelige 
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1 Sikkerhetsinstrukser 

optimail er en helelektronisk frankeringsmaskin for frankering av brevpost. 

optimail oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for informasjons-
tekniske innretninger i kontoromgivelser. Følg instruksjonene nedenunder av hensyn 
til din egen sikkerhet. 

• Bruk kun de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente nett- og 
dataoverføringskabler. Kontroller at tilkoplingskablene ikke er skadet.

• optimail skal kun koples til jordete sikkerhets stikkontakter med vekselspenning 
på 230 V.

• Pass på at stikkontakten for tilkopling befinner seg i nærheten av optimail, og at 
nettstøpslet alltid er lett tilgjengelig. 

• Slå av optimail og alle tilkoplede enheter før du plugger i eller løsner 
dataoverføringskabelen. 

• Ikke plugg dataoverføringskabler i når det tordner.

• Slå optimail av før du rengjør frankeringsmaskinen eller flytter den til en annen 
plass.

• Pass på at det ikke kommer væske eller uvedkommende gjenstander inn i optimail. 
Trekk øyeblikkelig ut nettstøpslet hvis det skulle skje. Få kundeservice til å 
kontrollere optimail før du tar den i bruk igjen.

• Du må ikke under noen omstendighet skade plomben på postdekslet. 
Plomben skal kun åpnes av Francotyp-Postalia-kunderservice når det skal utføres 
vedlikehold og reparasjoner på optimail.

• Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fagpersonale som 
Francotyp-Postalia har autorisert. I motsatt fall tapes garantien og den postale 
godkjennelsen. Du må da selv ta ansvaret for eventuelle skader.

optimail er klargjort slik at du selv kan installere og ta i bruk maskinen. Les i denne 
forbindelse kapittelet “Merknader om oppstilling og igangsetting” i tillegg til denne 
bruksanvisningen. Du kan også innhente hjelp fra vår service første gang du tar i bruk 
maskinen. 



optimail Bruksanvisning8

2 Kort portrett av optimail   
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Tastatur

Display 

Luke/fargebåndskassettrom,  
bak det: fargebåndskassett

Utløsertast 
(for luke/fargebånd-
kassettrom) 

Nøkkelbryter
med nøkkel  

Nettilkopling  Modemkontakt  
25-polet grensesnitt
for tilkopling av portovekt   

Ledekant for brev 

Ledeflate for brev 

Instruksjoner for bruk
(uttrekkbar, med reklamelogoer 
og tilvalgsklisjéer)      

Postdeksel 
med plombe  
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Verdt å vite om optimail 

optimail er en frankeringsmaskin for små mengder 
post. Den frankerer brev med en tykkelse på opptil 
5 mm og portoetiketter.

 Betjeningsmåte All informasjon for portotrykk som f.eks. reklame-
logoer og tilvalgsklisjéer er lagret elektronisk.

Innstillingene for frankeringen kan velges enkelt og 
raskt per tastetrykk. LCD-displayet viser en oversikt 
over alle de aktuelle trykkinnstillingene. Du behøver 
bare å legge brevet inntil – optimail griper fatt i bre-
vet, frankerer det og kaster sendingen som er ferdig 
for forsendelse ut på høyre side.

Ekstremt rene portotrykk
 Hurtig kassettskift

Termotransfer-trykkmetoden gir et rent trykkbilde 
som ikke kan vaskes av. Den faste fargen på farge-
båndet varmes opp når den passerer termohodet. 
Ved trykkingen trenger fargen som er blitt flytende 
inn i konvoluttpapiret og fester seg uløselig. Det er 
lett å skifte fargebåndskassett, etter et par håndgrep 
er det gjort. 

TELESET Porto laster du med TELESET-metoden per 
integrert modem – raskt, bekvemt og hele døgnet 
om nødvendig. 

Utvidete funksjoner
(gjelder ikke optimail compact)

– Adskilt registrering og oppgjør av portoutgiftene 
for 9 kontoer.

– Utskrift av kontodata.
– Advarsel ved høy porto og utilstrekkelig portobe-

holdning.
– Justerbar stempelforskyvning
– Funksjonen “Postmottaksstempler” for registre-

ringen av posten du mottar.

Bruk med portovekt Du kan kombinere optimail med en portovekt fra 
Francotyp-Postalia. Innstillingen av porto og 
tilvalgsklisjé styres da av FP-portovekten.  
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3 Slå optimail på/av

Slå på 

• Stikk nøkkelen inn i nøkkelbryteren på baksiden 
av optimail.

• Vri nøkkelen i vannrett posisjon (  = PÅ). 

 Selvtest optimail melder seg med signaltoner, og i displayet 
vises kort alle segmenter. 

 Frankeringsberedskap Etter selvtesten viser optimail aktuell dato. Etter ca. 
3 sekunder veksler indikeringen, og i displayet vises 
kort den sist innstilte porto. optimail er klar til 
frankering. 

 Hviletilstand Hvis optimail ikke brukes i ca. et minutt, dvs. hvis det 
ikke utføres frankeringer eller trykkes noen tast, 
veklser frankeringsmaskinen over til å vise 
klokkeslettet. 

Med  tasten aktiverer du optimail igjen.

Slå av 

• Vri nøkkelen i loddrett posisjon mot urviseren 
( = AV). 

• Trekk ut nøkkelen. optimail er nå beskyttet mot 
uvedkommende bruk. 

PÅ

MR I 0 I

5.50

AV
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4 Frankering 

Displayet viser en oversikt over alle innstillinger for 
portotrykk:  

– Portoverdi for verdistemplet  
– Reklametrykk 
– Tilvalgsklisjé 
– Datoinnstilling for dagsstempel.

De symbolske figurene til stempelbildet i displayet 
gjør det lettere for deg å orientere deg.  

Stempelbildesymbolet finner du igjen på tastene for 
innstilling av portotrykk. Det tilordnede feltet er 
fremført utfylt på de respektive tastene.

Du kan teste de aktuelle trykkinnstillingene ved hjelp 
av et prøvetrykk. Innstill portoverdien “0.00” for 
prøvetrykk. 

Feil inndata Hvis du legger inn ikke tillatte data, aksepterer ikke 
optimail disse. Et akustisk signal gjør deg oppmerk-
som på at innstillingen ikke er mulig med de innlagte 
verdier. I displayet vises forrige innstilling igjen.

Du kan slette feil inndata med  tasten. optimail 
avbryter innstillingen og viser forrige innstilling igjen 
i displayet.     

Aktuell konto Portoverdi

Forsendel-
sesmåte

Reklametrykk

Dagsstempel

Porto-
verdi
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4.1 Innstille portoverdi

• Tast inn ønsket portoverdi i øre med talltastene. 

I displayet kan du kontrollere den tallsekvensen du 
har lagt inn. 

• Bekreft med  tasten. 

Displayet viser innstilt portoverdi med desimalpunkt. 

Melding “Høy porto” (gjelder ikke optimail compact)      

Hvis det lyder et akustisk signal etter at portoverdien 
er bekreftet, og hvis “HP” og portoverdien blinker i 
displayet, er “Høy porto” overskredet. På denne 
måten hjelper optimail deg så du unngår for høy 
frankering og portotap. 

Hvis du ønsker å frankere med innstilt porto …

• Bekreft den viste portoen en gang til med  
tasten.

Hvis du i vanvare har innstilt for høy porto …

• Tast inn en ny verdi.

• Bekreft med  tasten. 

Du finner en beskrivelse av hvordan du kan endre 
grenseverdien for meldingen “Høy porto” i 
kapittel 8.3.

M
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4.2 Innstille reklamelogo

I samsvar med dine ønsker utstyrer Francotyp-
Postalia optimail compact med inntil 3  reklame-
logoer og optimail med inntil 9 ulike reklamelogoer. 
De tilgjengelige reklamelogoene og tilordnede 
numre finner du som instruksjoner for bruk på 
optimail (uttrekkbar, foran til venstre).  

• Legg inn nummeret til ønsket reklamelogo. 

• Bekreft med  tasten. 

Nummeret til den innstilte reklamelogoen vises i 
tilsvarende felt for stempelbildesymbolet.
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4.3 Innstille sendemåte

Spesielle sendemåter og tilleggstjenester merker du 
med tilsvarende påtrykk (f.eks. REK, B-economic) 
under frankeringen. De tilgjengelige tilvalgsklisjéene 
og tilordnede numre finner du som instruksjoner for 
bruk på optimail (uttrekkbar, foran til venstre).    

• Legg inn nummeret til ønsket tilvalgsklisjé. 

• Bekreft med  tasten.

Nummeret til den innstilte tilvalgsklisjé vises i 
tilsvarende felt for stempelbildesymbolet.
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4.4 Dato i dagsstempel

Vise dato i dagsstempel  

Den integrerte klokkekomponenten innstiller 
automatisk dato for dagsstemplet. 

• Trykk  tasten.

Den viste datoen vises i dagsstemplet ved 
frankering.

• Med  tasten kan du avslutte visningen av dato. 
Displayet viser på nytt portoverdien.

Du finner en beskrivelse av hvordan du kan endre 
systemurets dato i kapittel 8.1.

M DATER

3 0.0 8.0 2
I 0 I
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4.5 Bytte konto (ikke tilgjengelig i optimail compact) 

optimail kan identifisere og analysere frankeringer 
separat etter kontoer. I kapittel 5 finner du detaljert 
informasjon om kontofunksjonen.

For å identifisere frankeringer for en konto: 

• Legg inn ønsket kontonummer (1-9). 

• Bekreft med  tasten.

Valgt kontonummer vises i “M” - feltet. 

Alle følgende frankeringer identifiseres for denne 
kontoen. Kontoen er innstilt helt til du velger en ny 
konto.

MR 6 0 I

5.50



Frankering 17

4.6 Legge inntil og frankere brev

OBS! Kontroller at det ikke finnes stifter eller binders 
i området på sendingene hvor stempelavtrykket skal 
settes. Det kan føre til at fargebåndet ryker og skade 
termoskrivehodet.

OBS! Så snart optimail har grepet fatt i brevet, bør 
du ikke bevege brevet mer eller forsøke å posisjo-
nere det rett. Da unngår du at fargebåndet ryker.

• Legg brevet på ledeplaten:    
– siden som trykket skal påføres vender opp, 

adressefeltet er synlig 
– øvre kant må ligge inntil ledekanten for brev.

• Skyv brevet inn den vei pilen viser, helt til optimail 
griper fatt i brevet.

• Standardbrev (C6) er det best å slippe løs under 
frankeringen. Større konvolutter (C5, B4) må bare 
støttes lett.

Så snart brevsensoren identifiserer et brev, presser 
en valse brevet mot fargebåndet og skrivehodet - 
portotrykket starter. Det frankerte brevet kastes ut 
mot høyre side.

Du kan frankere inntil 5 mm tykke brev.

På brev som inneholder flere ark kan tykkelsesfor-
skjellen i trykkområdet gi ujevnt trykkbilde. Franker i 
slike tilfeller konvolutten når den er tom, eller bruk 
portoetiketter.  

Bruk konvolutter med så glatt overflate som mulig. 
Slik får du optimal kvalitet på trykkbildet.
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5 Kontofunksjon   

Med kontofunksjonen tilbyr optimail et hjelpemiddel 
for registrering og analyse av de portoutgifter som 
oppstår. Ni kontolagre står til disposisjon for dette. 
Kontoer kan være seksjoner/avdelinger i en bedrift 
eller enkelte firmaer i et kontorfellesskap. 

Registrering Innstill helt enkelt den ønskede konto for frankerin-
gen. optimail lagrer antallet og verdien på frankerin-
gene. 

Analyse Du kan hente fram antall og portoforbruk i kroner for 
hver enkelt konto. Hvis du ønsker det, kan du ta 
utskrift av en kontorapport for alle kontoene. 

5.1 Vise kontoopplysninger

Hente fram portoforbruket for en konto   

• Legg inn ønsket kontonummer (1-9).

• Bekreft med  tasten. 

Valgt kontonummer vises i “M” - feltet. 

• Trykk  tasten. 

optimail viser påløpte portoutgifter for denne kon-
toen siden siste nullstilling av telleren (visning i 
kroner). 

(ikke tilgjengelig i optimail compact)

7 3 9.2 0
MR 6 0 I
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Hente fram antallet frankeringer for en konto  

• Legg inn ønsket kontonummer (1-9).

• Bekreft med  tasten. 

Valgt kontonummer vises i “M” - feltet. 

• Trykk  tasten. 

optimail viser antall portofrankeringer som er gjort 
for denne kontoen siden siste nullstilling av telleren. 
Nullfrankeringer registreres ikke.I 7 6

MR 6 0 INo
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5.2 Skrive ut kontorapport

Kontorapporten inneholder kontoopplysningene 
(portoforbruk og stykktall) for alle kontoer og regis-
terstatus for din optimail. 

optimail må være slått av.

• Hold  nedtrykket og slå optimail på med 
nøkkelbryteren.

• Så snart “M 0” og trykksymbolet  vises i 
displayet for kontoen, kan du slippe løs tasten. 
Trykksymbolet signaliserer at optimail er klar til 
trykk. 

• Legg en portoetikett eller et hvilket som helst ark 
inntil på vanlig måte. optimail skriver ut en konto-
rapport.

• Med  tasten vender du tilbake til frankerings-
funksjonen.

Kontorapport (mønster)

+

PÅ
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5.3 Slette kontoopplysninger

For å slette opplysningene for en konto, må du null-
stille portoforbruk-telleren og stykktelleren hver for 
seg. 

• Tast inn nummeret for kontoen.

• Bekreft med  tasten. 

Valgt kontonummer vises i “M” - feltet. 

Nullstille portoforbruk-teller 

• Hold  tasten nedtrykket og gi  tasten et 
kort trykk. 

Portoforbruk-telleren for den innstilte kontoen er 
slettet. optimail viser portoforbruk “0.00”. 

Nullstille stykkteller 

• Hold  tasten nedtrykket og gi  tasten et 
kort trykk. 

Stykktelleren for den innstilte kontoen er slettet. 
optimail viser “0” stk. 

Konto “0” kan ikke slettes direkte. Under konto “0” er 
det totale forbruk og totale stykktall for alle kontoer 
lagret. Når opplysningene for hver enkelt konto blir 
slettet, subtraheres tilsvarende verdier fra konto “0”.     
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6 Vise og skrive ut registerverdier

optimail lagrer viktige referanseverdier og forbruks-
informasjoner i registre. 

Du kan få vist fram de enkelte registerverdiene i 
displayet og skrive dem ut som oversikt sammen 
med kontoanalysen. 

Følgende informasjon er lagret i de enkelte 
registrene:

Tilgjengelig porto (Restsum)    
tilgjengelig portobeholdning i kroner

Totalt forbruk    
summen av alle frankeringer i kroner

Ladet porto   
summen av alle lastede beløp i kroner

Totalt antall verdiprint – totalt antall portofranke-
ringer (nullfrankeringene er ikke tatt med) 

Høy porto (ikke i optimail compact)   
innstilt grenseverdi for “HP” - advarselen (i kroner)  

Maksimal porto (ikke i optimail compact) – innstilt limit 
(grenseverdi) for restsumadvarselen (i kroner)  

Status – informasjon om maskininnstillingene for 
kundeservice-teknikeren

Totalt antall print – totalt antall portotrykk (inklusive 
nullfrankeringer)  

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8
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Visning av registerverdier 

• Legg inn registerets nummer (1-8). 

• Bekreft med  tasten. 

Registerverdien vises i displayet. I “R” - feltet ser du 
tilhørende registernummer. 

Med  tasten vender du tilbake til visning av 
porto. 

Skrive ut registerverdier av en optimail compact   

optimail må være slått av.

• Hold  nedtrykket og slå optimail compact på 
med nøkkelbryteren.

• Når trykksymbolet  vises i displayet kan du 
slippe tasten. Trykksymbolet signaliserer at 
optimail er klar til trykking.  

I

8 8 6.3 8
M 0 IR I

+

PÅ
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• Legg en portoetikett eller et hvilket som helst ark 
inntil på vanlig måte. optimail compact skriver ut 
en registerrapport.

Mønsteret på side 20 viser hvordan utskriften ser ut. 
Noen av dataene er uten betydning for brukeren av 
optimail compact.

Med  tasten vender du tilbake til frankerings-
funksjonen.

Skrive ut registerverdier av en optimail 
(fullversjon)   

I fullversjonen av optimail er registerverdier og 
kontoopplysninger fattet sammen i en utskrift. Du 
finner en beskrivelse av hvordan du skriver ut 
dataene i kapittel 5.2.
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7 Laste porto – TELESET

7.1 Merknader om TELESET-metoden

TELESET er en metode for å laste ned ønsket por-
tobeholdning per modem fra TELESET-datasenter. 
optimail er utstyrt med integrert modem for dette. 
Når du har lagt inn PIN (personal identification num-
ber) og ønsket beløp, oppretter optimail en kortvarig 
forbindelse til TELESET-datasenter for den egent-
lige nedlastingen.     

Oppgjøret av beløpet som lastes ned skjer i samsvar 
med din avtale med det norske postverket. 

Tillatte beløp Tillatte beløp for nedlasting av porto: Fra 100 kroner 
til maks. 100.000 kroner, i skritt på 100 kroner. 

Sikkerhetsfeature Av sikkerhetsgrunner krever postverket at optimail 
har kontakt med TELESET-datasenter med jevne 
mellomrom. TELESET-datasenter kontrollerer da 
registre og andre verdier. Ved hjelp av en intern 
brevteller registrerer optimail når neste kontakt med 
TELESET-datasenter skal finne sted. 

Når meldingen “CALL – FP 46” (mulige meldinger er: 
- FP 44, - FP 45, - FP 46, - FP 47) vises, er det tid 
for å ta opp forbindelse med TELESET-datasenter. 
Du må da laste ned porto på vanlig måte. Hvis du 
ikke trenger ny porto, utfører du rett og slett en 
nedlasting med beløpet “0,00”.

Hvis du ikke reagerer på denne meldingen innen et 
rimelig tidspunkt, sperrer optimail viktige funksjoner 
helt til den har hatt forbindelse med TELESET-
datasenter.

Ved spørsmål kan du henvende deg til vår hotline 
eller kundeservice. 

Hvis du har spørsmål:

Support tel.  82 01 00 14

Mandag til fredag, kl. 8.00 - kl. 17.00 
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Teknisk merknad: Mens du laster ned porto bør du 
helst ikke bruke andre telefoner som er koplet til 
samme telefonkontakt. Det kan oppstå unødige 
gebyrer hvis telefonrøret tas av under lasteproses-
sen og ikke legges på igjen. Da kan ikke modemet 
avslutte den gebyrpliktige forbindelsen. 

7.2 Laste ned porto

Starte nedlasting av porto

OBS! Etter åtte forsøk på å legge inn feil PIN 
(Personal identification number) sperres optimail.
I et slikt tilfelle kan kun kundeservice frigi optimail for 
frankering og nedlasting av porto igjen.

• Kontroller at optimail er koplet til telefonledningen.

• Slå optimail på på vanlig måte og vent til portover-
dien som sist var innstilt vises i displayet. 

• Kontroller at vektfunksjonen er deaktivert.

Legge inn PIN • Legg inn 8-sifret PIN (personal identification 
number) for din optimail (i eksemplet “12345678”).

Du finner korrekt PIN for din optimail i et separat 
informasjonsskriv.  

• Bekreft din PIN med  tasten. 

optimail er nå i nedlastningsmodus. Det beløp som 
ble benyttet sist gang du lastet ned porto er for-
håndsinnstilt (i  dette eksemplet 10.000 kroner).

Hvis du vil laste ned et annet beløp, må du fortsette 
slik som beskrevet under “Laste ned et annet 
beløp…” på side 27.

MR I 0 I

5.50
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Laste ned forhåndsinnstilt beløp… 

 Bekrefte forhåndsinnstilt beløp • Bekreft det forhåndsinnstilte beløpet med  
tasten.

Den videre nedlastningsprosessen forløper så 
automatisk (oppkopling, datautveksling …). I løpet 
av nedlastingsprosessen ser du skiftesvis ordet 
“Reset” og beløpet som lastes ned i displayet. 

Ferdig Når det lyder et akustisk signal, og portoverdien på 
nytt vises i displayet, er nedlastingen av porto 
avsluttet. Det nedlastede beløpet står til disposisjon 
som portobeholdning i optimail. 

• Kontroller den nye restsummen (register R1). 
Trykk da  og  tasten etter hverandre. 

Laste ned et annet beløp… 

Legge inn ønsket beløp • Tast inn ønsket beløp 
(i dette eksemplet 5.000 kroner).

• Bekreft det nye beløpet med  tasten. 

Ugyldige beløp/feil innstillinger blir ikke akseptert av 
optimail. I displayet vises da på nytt det beløpet som 
ble benyttet sist. Du finner informasjon om mulige 
beløp på side 25.

MR I 0 I

I 0 0 0 0
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5 0 0 0



optimail Bruksanvisning28

I displayet ser du skiftesvis ordet “Change” og det 
nye beløpet.

optimail oppretter forbindelse til TELESET-
datasenter. 

Bekrefte nytt beløp Når optimail er klar for nedlasting, vises i displayet 
skiftesvis ordet “Reset” og det beløpet som skal 
lastes ned.

• For at det viste beløpet også skal bli lastet ned, må 
det bekreftes innen 30 sekunder med  tasten.

Indikeringen, som teller ned fra 30, gir informasjon 
om hvor mye tid som er igjen til å bekrefte på for at 
det nye beløpet skal bli lastet ned.

Ferdig Når det lyder et akustisk signal, og portoverdien på 
nytt vises i displayet, er nedlastingen av porto avslut-
tet. Det nedlastede beløpet står til disposisjon som 
portobeholdning i optimail. 

• Kontroller den nye restsummen (register R1). 
Trykk da  og  tasten etter hverandre. 

Hjelp ved TELESET-feil finner du i kapittel 12.2.

Avbryte nedlasting av porto

Så lenge forbindelsen til TELESET-datasenter ikke 
er opprettet ennå, kan du avbryte prosessen. 

Hvis du legger inn noe feil i nedlastingsmodus 
(f.eks. når du legger inn beløp), kan du slette dette 
med  tasten. 

Deretter kan du gjenta innleggingen og fortsette 
nedlastingen av porto, 

eller

forlate nedlastingsmodus med  tasten.

MR I 0 I

MR I

30
0 I

RESE
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8 Basisinnstillinger

8.1 Innstille dato

Den batterisikrede klokkekomponenten stiller aktu-
elle dato- og klokkeangivelser til disposisjon. Innstilt 
dato vises i dagsstemplet ved frankering og i 
mottaksstemplet når man bruker funksjonen “Post-
mottaksstempler”. 

• Legg inn hhv. to sifre for dag, måned og år for den 
nye datoen.
Eksempel: 010902 for 1. september 2002. 

• Bekreft innlagt dato med  tasten. 

Du ser den innstilte datoen og stempelbildesymbolet 
“DATE”.

• Avslutt visningen av dato med  tasten. 
Displayet viser portoverdien.

optimail aksepterer ikke feil datoangivelser. Den 
dato som var innstilt sist, vises igjen. 

MR
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8.2 Innstille klokkeslett

Det er sjelden nødvendig å rette tiden til den 
integrerte klokken. 
Ved bruk som postmottaksstempler skriver optimail 
det innstilte klokkeslettet i mottaksstemplet.

• Legg inn to sifre for hhv. timer og minutter for det 
nye klokkeslettet. 
Eksempel: 1420 for kl. 14.20. 

• Bekreft innstillingen med  tasten. 

I displayet vises det nye klokkeslettet sammen med 
klokkesymbolet .

Etter ca. 2 sekunder vises på nytt portoverdien i 
displayet.

optimail aksepterer ikke feil tidsangivelser. 
Klokkeslettet som sist var innstilt beholdes. 

Hvis den integrerte klokken stanser, signaliserer 
optimail dette når den slås på ved at det piper og at 
datosymbolet “DATE” blinker flere ganger. Det er 
ikke mulig å frankere i denne tilstanden. I et slikt til-
felle må du innstille dato og klokkeslett på nytt 
( kapittel 8.1 og 8.2). Hvis dette ikke fungerer, 
eller hvis problemet oppstår flere ganger, må du 
henvende deg til kundeservice. 
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8.3 Innstille høy porto (ikke tilgjengelig i optimail compact) 

Funksjonen “Høy porto” (HP) melder fra om når 
portoverdien overskrider innstilt grenseverdi. 
Fabrikkinnstillingen av “Høy porto” er 51,00 kroner. 

• Tast inn ønsket “Høy porto” i øre (i dette eksem-
plet: 2000 for en grenseverdi på 20,00 kroner).

• Trykk  tasten. Verdien forsvinner fra 
displayet.

• Trykk  tasten. 

Den nye grenseverdien er lagret. Portoverdien vises 
på nytt i displayet.

Du kan få vist fram den innstilte verdien for “Høy 
porto” (register R5): Trykk da  og  tasten 
etter hverandre. 

MR I 0 I

2 0 00
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8.4 Innstille limit-verdi for restsumadvarsel 
(ikke tilgjengelig i optimail compact)  

Funksjonen “Restsumadvarsel” melder fra hvis 
portobeholdningen synker under den innstilte limit-
verdien. Fabrikkinnstillingen av limit-verdien er 
1.000,00 kroner. 

• Tast inn ønsket limit-verdi i øre (i  dette eksemplet 
150000 for en limit-verdi på 1.500,00 kroner).

• Trykk  tasten. Verdien forsvinner fra 
displayet.

• Trykk  og  etter hverandre. 

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

Med  tasten vender du tilbake til visning av 
porto. 

MR
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8.5 Innstilling av stempelforskyvning 
(ikke tilgjengelig i optimail compact)

Stempelavtrykkets plassering er fast innstilt for stan-
dardfrankeringer. For spesielle frankeringer kan du 
forskyve stempelavtrykket inntil 99 mm til venstre på 
sendingen.  

• Legg inn ønsket forskyvning i millimeter 
(maksimalt 99 mm).

• Bekreft med  tasten. 

En pil i stempelbildesymbolet som peker mot venstre 
indikerer at portotrykket er forskjøvet.

Du kan få vist fram den innstilte stempelforskyv-
ningen ved å trykke  tasten. 

Frankere uten stempelforskyvning 

• Legg inn verdien “0” for forskyvningen.

• Bekreft med  tasten. 

På samme måte kan du innstille en stempelforskyv-
ning i driftsmodus “Postmottaksstempler”. 

MR I 0 I

5.50
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9 Bruke optimail som postmottaksstempler 
(ikke tilgjengelig i optimail compact)

9.1 Verdt å vite om postmottaksstempler 

optimail kan også brukes som postmottaksstempler. 
I denne funksjonen trykker optimail – med samme 
skrivehode og fargebånd som ved frankering – et 
mottaksstempel med dato og klokkeslett. 

Det mottaksstemplet som er avbildet her, er en del 
av optimails standardutstyr. Du kan også bestille 
mottaksstempel som er laget etter dine ønsker. For 
dine designønsker i tekst og grafikk står en 
stempelflate på 30 x 120 mm til disposisjon.    

optimail henter dato og klokkeslett for mottaks-
stemplet fra basisinnstillingene for frankeringsfunk-
sjonen. Innstillingene av dato og klokkeslett kan ikke 
endres i driftsmodus “Postmottaksstempler”.   

Du kan trykke mottaksstemplet på konvoluttene 
(maks. 5 mm brevtykkelse) eller direkte på doku-
mentene. 

optimail trykker mottaksstemplet ca. 8 mm fra den 
øvre og 10 mm fra høyre kant.

Du kan forskyve stempelavtrykket inntil 99 mm til 
venstre på sendingen, som ved frankeringsfunk-
sjonen.

Ved behov kan du også legge motatt post falset 
inntil, og dermed trykke mottaksstemplet på et annet 
egnet sted. Vær oppmerksom på at maks. tykkelse 
er 5 mm. 
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9.2 Stemple mottatt post 

Skifte til funksjonen “Postmottaksstempler”  

optimail må være slått av.

• Hold  tasten trykket og slå optimail på med 
nøkkelbryteren.

• Så snart klokkesymbolet  vises i displayet, kan 
du slippe løs tasten. 

Funksjonen “Postmottaksstempler” er aktiv , 
når klokke og dato blir indikert og symbolene  og 

 vises i displayet.

Symbolet  signaliserer at maskinen er klar til 
trykking. 

Du ser de aktuelle innstillingene for postmottaks-
stempleren:  

– dato og klokkeslett

– ingen stempelforskyvning

– standardmottaksstempel (mottaksstempel nr. 1). 

Endre innstillinger for mottaksstemplet 

– For å endre dato eller klokkeslett må du først skifte 
til frankeringsfunksjonen. Du kan endre dato og 
klokkeslett i samsvar med beskrivelsen på 
side 29/30.

– Du finner en beskrivelse av hvordan du innstiller 
stempelforskyvningen på side 33.

– Hvis det er lagret flere mottaksstempler i optimail, 
kan du også velge klisjé. 
Les kapittel 9.3 på side 37. 

+

PÅ
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Trykke mottaksstempel 

• Legg mottatt post (konvolutt eller dokument) inntil 
med siden som skal stemples vendt opp. 

• Skyv mottatt post inn den vei pilen viser, til 
optimail griper fatt i den.

optimail trykker mottaksstemplet og kaster den 
mottatte posten ut mot høyre side. 

For tynt papir anbefaler vi å legge et ark standard-
papir (f.eks. kopipapir) under den mottatte posten 
når denne skal stemples. 

Når du har stemplet mottatt post, kan du slå optimail 
av på vanlig måte eller skifte til frankeringsfunk-
sjonen. 

Skifte til frankeringsfunksjon  

• Med  tasten kan du skifte direkte til 
frankeringsfunksjonen, uten ny start. 
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9.3 Innstille et annet mottaksstempel (alternativ) 

Du kan kun velge klisjé for mottaksstemplet hvis 
optimail disponerer over ulike mottaksstempler. 

På bestilling utstyrer Francotyp-Postalia optimail 
med andre mottaksstempler etter dine ønsker. 

• Legg inn nummeret til det ønskede mottaks-
stemplet.

• Bekreft med  tasten. 

Du ser nummeret til det innstilte mottaksstemplet i 
displayet.
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10 Bruke optimail med portovekt

10.1 Kople til portovekt 

I det standard 25-polede grensesnittet kan du tilko-
ple en portoberegnende brev- og småpakkevekt 
(kalt portovekt) fra Francotyp-Postalia. Den hertil 
nødvendige dataoverføringskabel er inkludert i 
leveringen av FP-portovekter.    

OBS! Slå av optimail og FP-portovekten før du 
plugger i eller løsner dataoverføringskabelen.

OBS! Les bruksanvisningen for FP-portovekten før 
du kopler den til optimail. 

• Slå av optimail og FP-portovekten.

• Kople FP-portovekten med dataoverføringska-
belen til det 25-polede grensesnittet på optimail.

• Skru fast dataoverføringskabelens plugger på 
optimail og FP-portovekten. 

• Slå på optimail og FP-portovekten.

• Klargjør FP-portovekten for bruk på optimail. Pass 
spesielt godt på korrekte innstillinger for over-
føring av sendemåte (automatisk innstilling av 
tilvalgs klisjéer på optimail). 

Den FP-portovekt som blir benyttet og de fabrikkinn-
stilte maskinparametrene til optimail har innvirkning 
på de to enhetenes samspill. Vår kundeservice gir 
deg gjerne support til en optimal innretning av 
systemet. 

25-polet grensesnitt / 
Tilkopling portovekt
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10.2 Veiing og frankering 

OBS! Les også bruksanvisningen for FP-porto-
vekten. Informer deg spesielt om sikker håndtering 
av FP-portovekten.   

• Slå på FP-portovekten og optimail.

• Trykk  tasten på optimail.  

Vektsymbolet  i displayet viser at optimail er klar 
til å overføre data fra portovekten.  

• De ønskede forsendelsesdata kan velges på FP-
portovekten.

• Legg sendingen på vektplattformen. 

FP-portovekten måler vekten og beregner korrekt 
porto.

De postale opplysningene (portoverdi og nummeret 
til en passende tilvalgsklisjé) overføres automatisk til 
optimail. 

Et akustisk signal melder fra om at dataoverføringen 
er ferdig. I displayet viser optimail de nye innstillin-
gene.

• Kontroller evt. de videre innstillingene for porto-
trykk (reklamelogo, dato, stempelforskyvning …). 

• Ta sendingen av fra vektplattformen og franker 
den på vanlig måte.

Frankering av flere sendinger …

• Legg sendingen på vektplattformen. 

• Når dataene er overført til optimail, kan du 
frankere sendingen.

• Legg neste sending på vektplattformen.

• osv.

5.5 0
MR I 0 I
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Merknad for bruk med portovekt

– Tilvalgsklisjéer innstilles kun automatisk hvis 
FP-portovekten er tilpasset optimalt til optimails 
tilvalgsklisjéer. Les bruksanvisningen for porto-
vekten vedrørende klargjøring av denne funk-
sjonen. 

– Så lenge en FP-portovekt styrer portoinnstillingen 
på optimail, er funksjonen “Høy porto” deaktivert.

Deaktivere vektfunksjonen 

• Trykk  tasten på optimail.

Vektsymbolet  i displayet slukkes. 

Forbindelsen til FP-portovekten er brutt. 
Du innstiller på nytt portoverdi og tilvalgsklisjé 
manuelt på optimail. 
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11 Vedlikehold og stell

OBS! Plomben på postdekslet skal kun åpnes av 
Francotyp-Postalia-kunderservice når det skal 
utføres vedlikehold og reparasjoner.

Av sikkerhetsgrunner skal vedlikehold og repara-
sjoner kun utføres av våre kundeserviceverksteder 
som er registrert ved postadministrasjonen. 

Lever frankeringsmaskinen regelmessig inn til 
kundeservice for rengjøring og vedlikehold. På den 
måten sikrer du en langvarig og problemfri drift. 
Innhent informasjon om våre gunstige stell- og 
serviceavtaler.

Følgende arbeider kan du utføre selv:

– Utvendig rengjøring av huset (  kapittel 11.1)

– Bytte fargebåndskassett (  kapittel 11.2)

11.1 Rengjøring

Advarsel! Pass på at det ikke kommer væske eller 
gjenstander inn i maskinens indre. Trekk øyeblik-
kelig ut nettstøpslet hvis det skulle skje. Få kunde-
service til å kontrollere optimail før du tar den i bruk 
igjen.

• Slå optimail av. 

• Smuss på huset kan du fjerne med en lett fuktet 
klut. Du kan i tillegg bruke et vanlig oppvask-
middel.



optimail Bruksanvisning42

11.2 Bytte fargebåndskassett

Meldingen “Cassette” i displayet viser når farge-
båndskassetten må byttes.  

OBS! Bruk kun originale fargebåndskassetter fra 
Francotyp-Postalia.

• Åpne luken til fargebåndskassettrommet med et 
lett trykk på utløsertasten.

Luken svinger automatisk opp til stopp.

• Trekk ut den oppbrukte fargebåndskassetten mot 
forsiden.

• Ta en ny fargebåndskassett ut av emballasjen og 
fjern transportsikringen (rød pappstrimmel).

OBS! Pass på at fargebåndet ikke blir krøllet eller får 
rifter når du setter det inn. Slik forebygger du at 
fargebåndet slites av.

Pass på at kantene på fargebåndet ikke blir brettet 
om. Fargebånd med brett er tykkere, og opprullings-
mekanismen for brukt fargebånd blir fortere full. 

• Stram fargebåndet. Drei i denne forbindelse den 
hvite opprullingsmekanismen den veien pilen 
viser.

Opprullingsmekanisme 
for fargebånd
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• Sett fargebåndskassetten med fargebåndet vendt 
ned på ledeflaten for brev. 

• Skyv fargebåndskassetten forsiktig inn til stopp. 
Fargebåndskassetten må gli lett inn i holderne i 
kassettrommet.

• Steng luken. Låsen smekker hørbart i lås.

• Bekreft meldingen med  tasten.

Klistremerker på ledeplaten og i kassettrommet gir 
tilleggsinformasjon om kassettskift. 

11.3 Deponering

Som første produsent av frankeringsmaskiner tilbyr 
Francotyp-Postalia et recyclingkonsept for tilbehørs-
produkter. Din fargebåndskassett blir behandlet i 
FP-recyclingsenter og tilført produksjonsprosessen 
igjen. Bidra med din del. Miljøet vil takke oss for det. 

Når du tar optimail ut av drift for godt, må du over-
holde gjeldende forskrifter for miljøvennlig depone-
ring av elektronisk utstyr. Vår kundeservice bidrar 
gjerne med råd og veiledning. 
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12 Feilmeldinger og tips om selvhjelp

OBS! Ikke demonter noen deler av huset. Sørg for 
at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fag-
personale som Francotyp-Postalia har autorisert. 
I motsatt fall tapes garantien og den postale god-
kjennelsen. Du må da selv ta ansvaret for eventuelle 
skader.

Små feil og problemer under bruken av optimail kan 
du utbedre på egenhånd. I dette kapitlet finner du 
hjelp og tips om hvordan problemer løses og 
unngås.

12.1 Feilmeldinger – maskinfeil  

optimails selvdiagnose-system informerer deg til 
enhver tid om driftstilstanden. 

Akustisk signal Ved feil betjening lyder et akustisk signal. optimail 
aksepterer ikke innstillingen/aksjonen.

Feilindikering i displayet optimail signaliserer feil og advarsler ved hjelp av 
tilsvarende feilindikeringer i displayet. I oversikten 
under finner du mulige feilindikeringer og instruk-
sjoner om hva du kan gjøre ved feil. 

Feilmelding Mulig årsak og tiltak

“Service” uten feilkode/uten ytterligere symboler: 
Det er tid for neste service. 

“Service” + tosifret feilkode

Ved feilkode 01 til 18: Tilkall alltid kundeservice!

Service

MR I 0 I
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Service
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Service
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Feilkode 19 vises en begrenset tid: Verdier lagres 
feil i kontolagrene. Slett alle kontoopplysninger 
eller tilkall kundeservice (  kapittel 5.3).

Feilkode 19 vises, og optimail blokkeres: 
Tilkall kundeservice!

Slå optimail av, vent en liten stund og slå den på 
igjen.
Hvis feilen ikke er utbedret etter at maskinen er 
slått av og på gjentatte ganger, må du tilkalle 
kundeservice.

Hvis feilkode 21 vises når maskinen slås på:
Det var lagt et brev inntil idet maskinen ble slått 
på.

Fjern brevet. Bekreft feilmeldingen med   
tasten.

Hvis feilen ikke kunne utbedres på den måten, må 
du tilkalle kundeservice.

OBS! Brevstans! Du må aldri trekke det 
fastklemte brevet ut med makt. Da kan 
fargebåndet bli slitt av. 

En brevstans må alltid fjernes slik:  

Trykk en vilkårlig tast (ikke tasten !) eller slå 
maskinen av. optimail slipper løs brevet. Fjern 
brevet.

Kontroller deretter fargebåndskassetten: Ta ut 
fargebåndskassetten og stram evt. fargebåndet 
(  kapittel 11.2).

Hvis det ikke foreligger brevstans, er fargebånds-
kassetten tom. 

Trykk  tasten – optimail avslutter trykkingen og 
kaster ut det frankerte brevet.

Bytte fargebåndskassett (  kapittel 11.2).

Feilmelding Mulig årsak og tiltak

Service
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Service
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Service
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Service
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Cassette
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Det er ikke satt i fargebåndskassett, eller den har 
feil. 

Sette inn fargebåndskassett (  kapittel 11.2).

Kvitter for feilmeldingen med  tasten.

Luken til fargebåndskassetten er ikke lukket 
korrekt.

Steng luken. Kvitter for feilmeldingen med  
tasten.

Portobeholdningen er oppbrukt. Innstilt porto kan 
ikke frankeres. 

Last ny porto (  kapittel 7).

Tilkall kundeservice.

OBS! optimail kan bare brukes til 
3000 frankeringer til eller i 3 måneder; 
deretter sperres den automatisk. 

Tilkall kundeservice.

OBS! optimail kan bare brukes til 
3000 frankeringer til eller i 3 måneder; 
deretter sperres den automatisk. 

Feilmelding Mulig årsak og tiltak

MR I 0 I

Cassette

5.50

MR I 0 I

Limit End

5.50

Service

MR I 0 I

5.50

Service

MR I 0 I

5.50
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12.2 Feilmeldinger – TELESET

Hvis det oppstår en feil under nedlastingen av porto, 
vises en feilkode. Det finnes to typer feil:  

– Midlertidige problemer ved oppkoplingen. 
Feilkoden begynner med bokstaven “C”.

– Feil som fører til at nedlastingsprosessen blir 
avbrutt. Feilkoden begynner med bokstaven “E”.

“C”-koder

Feilen på forbindelsen til TELESET-datasenter er 
bare midlertidig. Prosedyren gjentas automatisk 
opptil 3 ganger. 

Feilmelding Utbedres ved

Feilkode Årsak til feilen Bruker
TELESET-
datasenter

Kunde-
service

C 13
Oppkoplet forbindelse er brutt 
sammen

C 18 For dårlig forbindelse

C 14
C 23
C 39

Bearbeidelse i TELESET- 
datasenter for tiden ikke mulig 
(vedlikeholdsarbeider)

C 26
C 29

Modem har ikke mottatt signal 
om linje ut / frisignal 
(telefonledning ikke tilkoplet?)

C 27
C 28

Motparten er opptatt eller 
svarer ikke.

C 31
Telefonnummer endret, opp-
ringningen gjentas automatisk 
med nytt nummer
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“E”-koder

Feilkoder som begynner med “E” signaliserer brudd 
på fjernverdiinnmatningen. Det tosifrede feilnum-
meret henviser til årsaken. 

Gå fram slik:

• Du kvitterer for feilmeldingen med  tasten.

• Utbedre feilen selv, eller ring til TELESET-data-
senter eller kundeservice. Følg instruksjonene i 
tabellen under. 

• Start lastingen av porto på nytt. 

Hvis optimail ikke kopler seg opp mot TELESET-
datasenter, kan det hende at valgparametrene for 
modemet ikke er korrekt innstilt. Du finner instruksjo-
ner om innstillingen av parametre for valg av linje ut 
på side 60.

Feilmelding Utbedres ved

Feilkode Årsak til feilen Bruker
TELESET-
datasenter

Kunde-
service

E 16 Modemfeil

E 24
E 25

Modem ute av drift eller
defekt

E 17
E 19
E 20

Intern feil

E 21
Innmatningsprosedyre
avbrutt av bruker

E 29
Ingen oppkopling innen 70 
sekunder mulig

E 30
E 32
E 46

Bearbeidelse i TELESET-
datasenter ikke mulig
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E 33
optimail ukjent i TELESET-
datasenter

E 34 optimail er tatt ut av bruk

E 35 optimail er ikke frigitt ennå

E 36
optimail er sperret for 
nedlasting av porto 

E 37
Ønsket beløp overskrider 
portotilgodehavendet 

E 38 Portokonto sperret

E 40
E 41
E 42

Portoregister ikke plausibelt

E 43 Ønsket beløp ugyldig

E 44
Maks. forhåndsinnstilt sum 
nådd

E 50
E 51
E 52

Feil PIN er tastet inn

E 99 Intern feil

Feilmelding Utbedres ved

Feilkode Årsak til feilen Bruker
TELESET-
datasenter

Kunde-
service
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12.3 Tips om selvhjelp
 

Problem  Mulig årsak og tiltak

Display uten indikering Ingen nettilkopling.
Kontroller om nettkabelen er plugget korrekt i, og 
om optimail er slått på (nøkkelbryter i vannrett 
posisjon  ).

optimail frankerer ikke Portobeholdningen er oppbrukt (indikering: Limit 
End).

Innstilt porto kan ikke frankeres. 
Last ny porto (  kapittel 7).

Vektfunksjonen er aktivert (indikering: ), men 
ingen portovekt er tilkoplet.

Deaktiver vektfunksjonen med  tasten.

Konto “M 0” er innstilt. Det kan ikke frankeres på 
konto “0”.
Innstill en konto mellom 1 og 9.

Maskin blokkert Slå optimail av. Vent en liten stund og slå den på 
igjen.

Brev klemt fast / brevstans OBS! Brevstans! Du må aldri trekke det 
fastklemte brevet ut med makt. Da kan 
fargebåndet bli slitt av. 

En brevstans må alltid fjernes slik: 

Trykk en vilkårlig tast (ikke tasten !) eller slå 
maskinen av. optimail slipper løs brevet. Fjern 
brevet.

Kontroller deretter fargebåndskassetten: Ta ut 
fargebåndskassetten og stram evt. fargebåndet 
(  kapittel 11.2).

Dato og/eller klokkeslett ikke 
korrekt

Innstill dato og/eller klokke på nytt 
(  kapittel 8.1 og 8.2). 
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…ved bruk av portovekt 

optimail aksepterer ikke 
portoen som er beregnet 
av portovekten

Dataoverføringskabelen er ikke korrekt tilkoplet. 
Kontroller at dataoverføringskabelen er korrekt 
plugget og skrudd fast på begge enhetene.

Feil på dataoverføringen. 
Slå optimail og portovekten av, vent en liten stund 
og slå dem på igjen.

optimail er ikke klar til overføring av data fra 
portovekten.
På optimail: Trykk  tasten. 

På portovekten: Avlast vektplattformen og legg 
sendingen på vektplattformen igjen. 

Portovekten er ikke korrekt innrettet for bruk 
sammen med optimail. Les bruksanvisningen for 
portovekten. 

Portovekten innstiller ikke/ikke 
korrekt tilvalgsklisjéer (= sen-
demåter) på optimail

Portovekten er ikke korrekt klargjort for automatisk 
sendemåteoverføring (f.eks. er ikke automatisk 
sendemåteinnstillingen aktivert; de tilvalgsklisjéer 
som står til disposisjon i optimail er ikke/ikke 
korrekt programmert på portovekten). Les bruks-
anvisningen for portovekten. 

Hvis tilvalgsklisjéene ikke blir innstilt automatisk på 
optimail på tross av at automatisk sendemåte er 
aktivert, må du innstille T1000_NOID for franke-
ringsmaskintype på FlexiScale og programmere 
sendemåtene manuelt. Les i denne forbindelse 
bruksanvisningen for FlexiScale.

Portovekten kunne ikke finne egnet tilvalgsklisjé 
for den valgte sendemåteinnstillingen.

Problem  Mulig årsak og tiltak
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Merknader om oppstilling og igangsetting

Oversikten under viser arbeidstrinnene for å stille 
opp og ta i bruk optimail.  

Oversikt over igangsettingen

Du finner en utførlig beskrivelse av de enkelte 
arbeidstrinnene på de neste sidene. 

Punkt 1: Utpakking

Punkt 2: Kontroll av pakkens innhold

Punkt 3: Oppstilling av optimail

Punkt 4: Innsetting av fargebåndskassett

Punkt 5: Tilkopling av optimail

Punkt 6: Slå på

Punkt 7: Laste ned porto

Tillegg   
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Punkt 1: Utpakking 

• Åpne kartongen på oppsiden.

• Løft optimail forsiktig ut av innpakningsesken.

• Ta av emballasjeskålene på høyre og venstre 
side.

• Ta optimail ut av folien.

• Pakk ut tilbehøret.

Oppbevar emballasjen. Du har bruk for den senere 
hvis du skal transportere eller levere optimail inn til 
service. 

Punkt 2: Kontroll av pakkens innhold

Advarsel! Du må ikke ta optimail i drift hvis deler er 
skadet eller mangler. Henvend deg til nærmeste 
Francotyp-Postalia service.

• Kontroller at pakkens innhold er komplett og 
uskadet.

1

234

56
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Inkludert i leveringen: 

1 Frankeringsmaskin optimail

2 Nettkabel

3 Modemkabel 

4 Fargebåndskassett

5 Nøkkel, 2 stk.

6 Bruksanvisning og Alt i et nøtteskall 

Med separat post får du et informasjonsskriv med en 
PIN (Personal identification number) for din optimail 
fra Francotyp-Postalia. 

Punkt 3: Oppstilling av optimail 

• Velg et oppstillingssted med følgende omgivelses-
betingelser:

Romtemperatur 10°C til 40°C 
(Du får best trykkvalitet ved en romtemperatur på 
15°C til 35°C.)

Uten direkte innfallende sollys

Stikkontakt like i nærheten.

• Plasser optimail på et hardt, plant og vannrett 
underlag.

Punkt 4: Innsetting av fargebåndskassett

• Åpne luken til fargebåndskassettrommet med et 
lett trykk på utløsertasten.

Luken svinger automatisk opp til stopp.



optimail Bruksanvisning56

OBS! Pass på at fargebåndet ikke blir krøllet eller får 
rifter når du setter det inn. Slik forebygger du at 
fargebåndet slites av.

Pass på at kantene på fargebåndet ikke blir brettet 
om. Fargebånd med brett er tykkere, og opprullings-
mekanismen for brukt fargebånd blir fortere full. 

• Ta den fargebåndskassetten som fulgte med i 
leveringen ut av emballasjen og fjern transportsik-
ringen (rød pappstrimmel).

• Stram fargebåndet. Drei i denne forbindelse den 
hvite opprullingsmekanismen den veien pilen 
viser.

• Sett fargebåndskassetten med fargebåndet vendt 
ned på ledeflaten for brev. 

• Skyv fargebåndskassetten forsiktig inn til stopp. 
Fargebåndskassetten må gli lett inn i holderne i 
kassettrommet.

• Steng luken. Låsen smekker hørbart i lås.

Klistremerker på ledeplaten og i kassettrommet gir 
tilleggsinformasjon om innsetting av fargebåndskas-
setten. 

Opprullingsmekanisme 
for fargebånd
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Punkt 5: Tilkopling av optimail 

Advarsel! Bruk kun de vedlagte eller av Francotyp-
Postalia godkjente nett- og modemkabler.
Kontroller at tilkoplingskablene ikke er skadet.
optimail skal kun koples til jordete sikkerhets 
stikkontakter med vekselspenning på 230 V. 

• Plugg nettkabelens apparatplugg inn i nett-
kontakten. Nettkontakten befinner seg på baksi-
den av optimail. 

• Plugg nettpluggen inn i en jordet sikkerhets-
stikkontakt (230 V vekselspenning).

• Plugg modemkabelen med apparatpluggen inn i 
optimails modemkontakt. Modemkontakten be-
finner seg på baksiden av optimail. Fjæren på 
støpselet må vende inn mot sideveggen. 

• Kople modemkabelen til en telefonkontakt.  

I samsvar med din bestilling leverer vi modemka-
belen med den pluggen som kreves for ditt telefon-
anlegg eller med en egnet adapter. 

Nettkabel Modemkabel

Fjær

Nettforbindelse Portovekt-tilkopling Modemforbindelse
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I samsvar med din bestilling er optimail konfigurert 
for f. eks.  en av følgende typer tilkopling til telefon-
ledningen:   

– Direktevalg  

– Prefix – linje ut med siffer “0” og pause 

Du finner mer informasjon om tilkoplingsmåter og 
innstilling av parametre for valg av linje ut for det 
integrerte modemet på side 60. 

Hvordan du kopler en FP-portovekt til optimail, står i 
kapittel 10.1. 

Punkt 6: Slå på

OBS! Hvis du flytter optimail fra en kald omgivelse 
(dvs. under 10°C): Vent i minst to timer før du tar 
frankeringsmaskinen i bruk igjen. optimail tilpasser 
seg romtemperaturen. Eventuell fuktighet som har 
kondensert slipper ut.

Slå på 

• Stikk nøkkelen som fulgte med i leveringen inn i 
nøkkelbryteren på baksiden av optimail.

• Vri nøkkelen i vannrett posisjon (  = PÅ). 

Selvtest optimail melder seg med et akustisk signal, og i 
displayet vises kort alle segmenter. Selvtesten 
ender med et kort lydsignal. 

Etter selvtesten viser optimail aktuell dato. 
Etter ca. 3 sekunder vises portoverdien. 

PÅ
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Punkt 7: Laste porto

Før du kan frankere brev med optimail for første 
gang, må du laste ned en viss portobeholdning 
(minst 100 kroner) i optimail. Hvordan porto lastes 
ned er beskrevet i kapittel 7 på side 25.

Vi gir deg med glede hjelp til oppstilling og igangset-
ting av optimail hvis du ønsker det. 
Ta bare kontakt med vår kundeservice. 

Postrom Maskiner AS
PB 44, Haugenstua
Grorudveien 55
0915 Oslo

Support tel. 82 01 00 14
Tel. 23 33 88 33
Faks 23 33 88 44

e-post info@postrom.no
Website www.postrom.no
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Innstilling av ringeparametre for valg av linje ut for 
modemet 

Modemets ringeparametre for valg av linje ut er 
innstilt optimalt for din telefonforbindelse ved 
levering av optimail (ihht. din bestilling). 

Du kan kontrollere de innstilte ringeparametre for 
valg av linje ut og innstille dem på nytt ved endringer 
av telefonforbindelsen. Eksemplene nedenunder 
viser fremgangsmåten ved ut fra to typiske 
tilkoplingsmåter. 

Eksempel 1: Direktevalg   

For å få en linje ut i offentlig telefonnett (linje ut) 
behøver du ikke å legge inn siffer (f.eks. “0”).

Slik innstiller du ringeparametre for valg av 
direktelinje (dial tone):

Ringeparametre for valg av linje ut
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Eksempel 2: Prefix
Linje ut med siffer “0” og pause   

Biapparat: For å få en linje ut i offentlig telefonnett 
(linje ut) må du legge inn siffer (f.eks. “0”).

Slik innstiller du ringeparametre for valg av linje 
ut (Prefix):

Ringeparametre for valg av linje ut
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Tekniske data

 
Dimensjoner 320 x 190 x 290 mm (bredde x høyde x dybde)

Vekt 6,1 kg

Nettforbindelse 230 V AC / 50 - 60 Hz

Opptatt effekt 90 W (i hviletilstand: 6 W)

Sikkerhetsklasse I

Sikring T 0,5 A ved 230 VAC

Display LCD

Trykkmetode Termotransfertrykk

Oppgjørsprosedyre TELESET per modem

Omgivelsesforhold +10°C til +40°C
skal ikke utsettes for direkte sollys
anbefales for beste trykkvalitet: +15 til +35°C

Støyemisjon LWA <70 dB (arbeidsplassrelatert) 

Fargebåndskassett ca. 1.700 portotrykk (uten reklamelogo)
Oppbevaring ved 0°C til +32°C, skal ikke utsettes for 
direkte sollys

Materiale for frankering Tykkelse inntil 5 mm 
Portoetiketter, minimal etikettstørrelse 45 x 130 mm
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Utstyr
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Declaration of Conformity     
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Ordliste
 

Modem Elektronisk enhet integrert i optimail som gjør 
det mulig å utveksle kodetall og portoønsker via 
telefonledningen.

PIN
(Personal identification number)  

Du får en PIN for din optimail av Francotyp-
Postalia. PIN-koden gir berettigelse til å laste 
ned porto per TELESET-prosedyre.

Portoetiketter Selvklebende spesialetikett som du kan frankere 
og lime på postsendingen. Nødvendig for store, 
tunge og tykke sendinger.

Portotrykk Frankering av postsendinger for transport ved 
norsk postverk.

Under frankeringen skriver optimail portover-
dien, datoen, innleveringsstedet (postnummer), 
Postverkets logo og maskinkoden på konvo-
lutten. I tillegg kan reklame og sendemåte 
trykkes.

Prøvetrykk Portotrykk med portoverdi “0” (nullfrankering). 
Med denne funksjonen kan du kontrollere 
innstillingen for portotrykk.

TELESET 
(fjernverdiinnmatning) 

Oppgjørssystem for frankeringsmaskiner fra 
Francotyp-Postalia AG & Co. KG. 

Under nedlasting av porto utveksles det tallopp-
lysninger mellom optimail og TELESET-data-
senter via modem; dette fører til frigivelse av 
ønsket portobeløp. Portoen trekkes fra konto i 
samsvar med din kontrakt med postverket, eller 
den må betales inn på forskudd.

TELESET-datasenter  (TDC) Datasenter til Francotyp-Postalia. 
Her frigis nedlastet porto og administreres 
oppgjørene. Teleset-datasenter står til disposi-
sjon for nedlasting av porto via integrert modem 
hele døgnet.
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A
Alt i et nøtteskall 2
Avbryte

inndata 4, 11
laste ned porto 28

B
Betjeningsmåte 9
Biapparat 61

C
CE-merket 64

D
Dagsstempel

vise dato 15
Dato 3

dagsstempel 15
innstille 29
postmottaksstempler 34

Declaration of Conformity 64
Deponering 43
Direktevalg 58, 60
Display 3

F
Fargebåndskassett 8, 55

deponere 43
feil 45, 46
sette inn 55
skifte 42

Fargebåndskassettrom 8
Feil inndata 11
Feilmeldinger

maskinfeil 44
TELESET 47

Fjerne brevstans 45, 50
Forbruk

for alle kontoer 21
for en konto 18
totalt 22

Frankering 17
brev 17
portoetikett 17
tykke brev 17

Frankeringsberedskap 10
Frankeringsfunksjon

skifte til 20, 24, 36

H
Høy porto

endre grenseverdi 31
frankere 12
melding 12
vise grenseverdi 22, 31

HP. Se Høy porto
Hviletilstand 10

I
Igangsetting 53
Inkludert i leveringen 55
Inndata

avbryte 4
feil 11
slette 4, 11

Instruksjoner om betjening 8, 13, 14

K
Klar til frankering 20
Klar til trykking 3, 23, 35
Klistremerke

fargebåndskassettskift 43
reklamelogoer og tilvalgsklisjéer 8

Klokkeslett
innstille 30
postmottaksstempler 34
visning 10

Konto 3
aktuell 11
innstille for frankering 16
konto “M0” 21
nullstille portoforbruk-teller 21
nullstille stykkteller 21
skifte 16

Stikkordregister    
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slette opplysninger 21
totalt forbruk for alle 21
vise antall frankeringer 19
vise portoforbruk 18

Konto rapport
mønster 20
skrive ut 20

Kontofunksjon 18
analyse 18
registrering av portoutgifter 18

Kundeservice 59, 69

L
Ladet porto 22
Laste porto. Se TELESET
Ledeflate for brev 8
Ledekant for brev 8
Legge inntil brev 17
Limit. Se restsumadvarsel
Limit-verdi 32

M
Merknader om denne bruksanvisningen 2
Modem

ringeparametre for valg av linje ut 58
tilkoplingsmåter 58

Modemkabel 55, 57
Modemkontakt 8
Mottaksstempel 3, 34

endre innstillinger 35
innstille 37
skrive ut 36
standard 34

Mottatt post
legge inntil 36
stemple 35

N
Nettforbindelse 57
Nettilkopling 8
Nettkabel 55, 57
Nøkkel 8, 55
Nøkkelbryter 8

O
Oppstilling 53, 55
optimail

oversikt bakside 8
totaloversikt 8
verdt å vite om ... 9

P
Personal identification number. Se PIN
PIN 26, 65

informasjonsskriv 26, 55
Plombe 8
Portobeholdning 22
Portoetikett 65
Portoforbruk

for alle kontoer 21
for en konto 18
totalt 22

Portotrykk 11, 65
Portovekt

benytte 9
bruke 38
tilkople 8, 38

Portovekt. Se også Vektfunksjon
Portoverdi 4, 11

høy 12
innstille 12

Postdeksel 8
Postmottaksstempler 4, 34

indikering på displayet 35
slå på 35
verdt å vite 34

Prefix 58, 61
Prøvetrykk 11, 65

R
Register 3, 22
Registerverdier

skrive ut (optimail compact) 23
skrive ut (optimail fullversjon) 24
vise 23
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Reklamelogo 11
innstille 13
tilgjengelige logoer 8, 13

Reklametrykk 3
Rengjøring 41
Restsum 22
Restsumadvarsel

aktuell grenseverdi 22
endre grenseverdi 32

Ringeparametre for valg av linje ut 60

S
Samsvarserklæring. Se Declaration of Con-

formity
Selvtest 10
Sikkerhetsinstrukser 2, 7
Slå av

driftsmodus “Postmottaksstempler” 36
optimail 10

Slå på
driftsmodus “Postmottaksstempler” 35
optimail 10, 58

Slette 11
Sletting 4
Standardmottaksstempel 34
Stempelbilde 11
Stempelbildesymbol 11
Stempelforskyvning 3

innstille 33
tilbakestille 33
vise innstilling 33

Stykktall
for alle kontoer 21
for en konto 19
totalt 22

Sum, lastede beløp 22
Symboler i displayet 3

T
Tastatur 4, 8
Tastfunksjoner 4
Tekniske data 62
Telefonanlegg 57
Telefonforbindelse 60

TELESET 9, 65
endre beløp 27
feilmeldinger 47
laste forhåndsinnstilt beløp 27
per modem 25
tillatte beløp 25

Termotransfertrykk 9
Tilgjengelig porto 22
Tilkopling

modemkabel 57
nettkabel 57
Portovekt 8

Tilvalgsklisjé 3, 11
innstille 14
tilgjengelige klisjéer 8, 14

Totalt antall 22
Totalt forbruk 22
Trykkeberedskap 3, 23, 35
Trykkmetode 9

U
Utbedring av feilen

brevstans 50
feil dato/klokkeslett 50
generelle tips 50
ved bruk av portovekt 51
ved frankering 44
ved nedlasting av porto 47

Utløsertast 8
Utpakking 54

V
Veiing og frankering 39
Vekt. Se Portovekt og Vektfunksjon
Vektfunksjon

bruke 39
slå av 40
slå på 39

Vektsymbol 39
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Hver optimail får kontrollert “hjerte og nyrer” før den 
forlater fabrikken. Hvis det på tross av vår omfat-
tende kvalitetskontroll skulle oppstå feil på din 
optimail, må du vennligst henvende deg til vår 
kundeservice.
Vår sentral opplyser med glede om en kundeservice 
som ligger i nærheten av der du er. 

Postrom Maskiner AS
PB 44, Haugenstua
Grorudveien 55
0915 Oslo

Support tel. 82 01 00 14
Tel. 23 33 88 33
Faks 23 33 88 44

e-post info@postrom.no
Website www.postrom.no

N

Kundeservice    
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