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Om denne bruksanvisningen

Vennligst les denne bruksanvisningen før du
begynner arbeidet med mymail. Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av mymail.
Bruksanvisningen beskriver mymail
– i standardversjon og
– med integrert vekt.

mymail

Displayavbildningene i bruksanvisningen viser som
regel betjeningsmenyen med vekt. Funksjoner som
kun står til disposisjon med vekt, gjenkjenner du på
et tillegg, f.eks. (kun for mymail med vekt).

Frankeringsmaskin
Alt i et nøtteskall
Installasjonsveiledning

Alt i et nøtteskall gir en oversikt over
betjeningsmenyen og frankeringen med mymail.
Før oppstilling og idriftsettelse av mymail må du lese
“Installasjonsveiledning”.
Følgende signalord og symboler markerer
sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen:
Advarsel! gir en sikkerhetsinstruksjon om mulig fare
for personskader.
OBS! henviser til mulig skade på mymail eller
uregelmessigheter under frankeringen.
Følgende symboler og tekstelementer blir brukt i
bruksanvisningen:
Piltastene trykkes – velge/bla.
E-tast (Enter) trykkes – bekrefte.
C-tast (Clear) trykkes – tilbake/slette.
Trykk talltast(er) for å legge inn verdier eller
bokstaver.

“Logge av”

Bruksanvisning

Elementer fra betjeningsmenyen (f.eks. menynavn
og meldinger) er fremhevet med hermetegn i
teksten.
Et tips gir hjelp og ekstra idéer om forbedring av
betjeningsprosedyren.
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Kontrollfeltet

Clear-tast:
– Slette inndata
– Tilbake til overordnet meny

mymail med vekt*

Display (viser her hovedmenyen
for mymail med alternativ vekt)

Vekt*

Kontrollfelt,
under det: blekkpatronen
Display
Tastatur

Kortleser
med MasterCard*

Portoverdi
Vekt
Konto

Tilgjengelige
særtegn:
?!$1%”#&,.*
+ - = _ ( )[ ] < > / \
Brevåpning
Batterirom
(på undersiden)
Piltaster:
bla i en meny/
et menynivå

Enter-tast:
– Bekrefte inndata og utvalg.
– Kvittere for feilmeldinger

Infotast:
– Vise informasjon
– Lukke informasjonsvindu
Talltaster:
– Innlegging av tall
– Innlegging av bokstaver
– Innlegging av sats- og særtegn

Home-/skift-tast:
– Utvalg: tilbake til hovedmenyen
– Tekst: Skifte mellom store/små bokstaver
– Portoverdi: Legge inn desimalpunkt

Modemkontakt
Nettforbindelse

* alternativ

Innhold
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Sikkerhetsinstrukser

mymail er en digital frankeringsmaskin med blekkskriver for frankering av brevpost.
mymail oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for
informasjonstekniske innretninger i kontoromgivelser.
Følg instruksjonene nedenunder av hensyn til din egen sikkerhet:

• Utfør oppstilling og første igangsettelse av mymail i samsvar med
installasjonsveiledningen.

• mymail skal kun brukes med 230 V vekselspenning.
• Kontroller at stikkontakten for tilkopling av mymail er i nærheten og lett tilgjengelig.
• Bruk kun de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente nett- og modemkabler.
Kontroller at kablene ikke er skadet.

• Trekk ut nettstøpslet ved fare. Ikke demonter noen deler av huset. Tilkall
kundeservice.

• Pass på at det ikke kommer væske eller uvedkommende gjenstander inn i mymails
indre. Trekk øyeblikkelig ut nettstøpslet hvis det skulle skje. Få kundeservice til å
kontrollere mymail før du på nytt tilkopler nettkabelen.

• Bruk kun originale blekkpatroner fra Francotyp-Postalia. Følg informasjonen som
ligger ved hver patron.

• Bruk kun batterier som Francotyp-Postalia har levert. Følg de instruksjonene om
korrekt bruk og destruksjon som leveres sammen med batteriene.

• Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fagpersonale som
Francotyp-Postalia har autorisert. I motsatt fall tapes garantien. Du må da selv ta
ansvaret for eventuelle skader.
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2

mymail i et nøtteskall
mymail er en digital frankeringsmaskin for små
postmengder. Den frankerer inntil 15 brev pr. minutt.

Frankering - like lett som å telefonere

Alle innstillinger for portotrykk kan velges raskt. Du
legger brevet inn, og mymail starter skrivingen. Du
vil fort bli fortrolig med frankeringsmaskinen.

Alternativ vekt

mymail kan alternativt utstyres med integrert
2 kg vekt. Dermed beregner mymail den nøyaktige
porto for hver sending.

Reklametrykk og tekstmeldinger

mymail skriver et personlig reklamemotiv etter ditt
valg på hvert brev. Med de fritt redigerbare
tekstmeldingene kan du sende viktige beskjeder
allerede på konvolutten.

TELESET

Porto laster du bekvemt fra kontoret per TELESET –
til enhver tid, døgnet rundt. Kople mymail med det
integrerte modemet til telefonledningen. Så kan du
straks begynne.

Trygg mot uønsket tilgang

Som et alternativ kan du sikre mymail mot uønsket
tilgang. Da har kun personer du har autorisert med
Master Card berettigelse til å bruke mymail.

Tilleggsfunksjoner

10 hurtigvalg-minneplasser står til disposisjon for
innstillinger som brukes ofte.
Kontofunksjonen gjør det mulig med separat
registrering av portoutgiftene.

Fleksibel og alltid aktuell

Din nye reklame, din nye stedsklisjé etter en flytting,
eller en tariffendring fra det norske postverket – per
chipkort kan du uten problemer laste de aktuelle
data i mymail.

Hovedpunktene i mymail-betjeningen

3

Hovedpunktene i mymail-betjeningen
I dette kapitlet blir du kjent med de viktigste funksjonene til mymail og bruken av betjeningsmenyen.

Piltast opp

Cleartast

Entertast

Med piltastene
og
, Enter-tasten
og Cleartasten
beveger du deg gjennom menyen.
Med tanke på at du lett skal kunne orientere deg,
finner du en oversikt over betjeningsmenyen på
side 80 og i “Alt i et nøtteskall”.

ned

3.1

Tilgangskontroll per Master Card
(alternativ)

mymail kan sikres mot bruk av uvedkommende. Kun
innehaveren av et Master Card (alternativ) kan i et slikt
tilfelle bruke mymail.
Hvis tilgangen er kontrollert med Master Card, vises
oppfordringen “Sett inn Master Card” på displayet.

Sett Master Card i kortleseren på høyre side av
mymail. Pass på at kortets brikke (chip) vender
bakover.
Bekreft meldingen “Sett inn Master Card” med
Enter-tasten
.
Du har nå tilgang til alle mymail-funksjonene.

Når du har avsluttet arbeidet med mymail, må du
ikke glemme å ta Master Card ut igjen.
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3.2

Stand-by (hviletilstand)

mymail er permanent tilkoplet nettet og derfor alltid
raskt klar til drift.
Hvis du ikke bruker mymail, dvs. ikke legger inntil
noen brev eller trykker noen tast, går mymail i
hvilemodus etter noen minutter. En melding i
displayet varsler om dette ca. en minutt før mymail
skifter til hvilemodus.

Stand-by

Etter dette vises kun dato i displayet.
Displaybelysningen blir utkoplet og skrivehodet går i
hvilestilling.
Med en vilkårlig tast reaktiverer du mymail.
Ved utleveringen av mymail er ventetiden som
mymail går i hvilemodus etter innstilt pâ 5 minutter.
Du kan selv endre denne innstillingen. For å finne ut
hvordan du gjør dette, les kapittel 10.8 “Print
ventetid” på side 50.

Portoverdi

3.3

Hovedmenyen

Hovedmenyen er “Betjeningssentralen”. Her innstiller du portoverdien. Den indikerte portoverdien
vises i portotrykken.
aktuell konto

Fra hovedmenyen har man tilgang til de tre
menypunktene “Minne”, “Meny” og “Logge av”.

Menyer

Når du arbeider med kontoer, viser hovedmenyen
den aktuelle kontoen nederst til høyre.
Menyer

Portoverdi

mymail med vekt
En mymail med vekt har i tillegg menyen “Vekt”. Her
innstiller du forsendelsesdata for portotakst.
aktuell konto
Vektindikering

En pil på displayet indikerer at det finnes flere
menyer, og i hvilken retning du kan bla med
piltastene.

Hovedpunktene i mymail-betjeningen

Vende tilbake til hovedmenyen …
Med Home-tasten
vender du som regel direkte
tilbake til hovedmenyen fra et hvilket som helst punkt
i betjeningsmenyen.
Hvis displayet akkurat viser et inndatafelt for tekst
eller tallverdier eller et spørsmål, må du først
bekrefte dette med
eller avbryte med
. Først
deretter kan du vende tilbake til hovedmenyen.

3.4

Betjeningsmåten

Dette kapitlet beskriver hvordan du kan “bevege”
deg i betjeningsmenyen, velge menyer og endre
innstillinger. Du blir kjent med hvordan prosedyrer
blir fremstilt i denne bruksanvisningen.
Meny, markert

Marker den ønskede menyen i hovedmenyen med
piltastene
eller
(markering = lys skrift på mørk
bakgrunn).
Åpne den markerte menyen med

Menynivå

.

For orienteringens skyld ser du øverst til venstre det
menynivået som du befinner deg på.
Piler viser i hvilken retning du kan bla på det aktuelle
menynivå.
Bla med piltastene til den ønskede menyen eller den
ønskede innstillingen vises – bekreft med
.
Med

kommer du tilbake til overordnet meny.

Prøv deg fram! Gjør deg helst fortrolig med
betjeningsmenyen ved hjelp av eksemplet på neste
side.
mymail “husker” ved hvilket punkt du forlater et
menynivå. Neste gang du velger dette menynivået,
er dette menypunktet automatisk valgt.
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Fremstilling av prosedyrer
Bruksanvisningen fremstiller prosedyrene for
inndata/innstillinger i betjeningsmenyen slik:
Sekvenser med tastsymboler og displayfremstillinger viser forløpet. En kort tekst beskriver arbeidstrinnene.
Tastsymbolene står for følgende operasjoner:
Piltastene (opp

/ ned

) trykkes – velge ut/bla.

E-tast (Enter) trykkes – bekrefte.
C-tast (Clear) trykkes – tilbake/slette.
Home-tast trykkes – fremhenting av hovedmenyen.
Infotast trykkes – vise informasjoner.
Trykk talltast(er) for å legge inn verdier eller
bokstaver.
Eksempel

Innstille “Reklametrykk logo A”
Velg “Meny” i hovedmenyen med piltastene.
Bekreft med
.
Velg “Velg Logo” med piltastene.
Bekreft med
.
Velg “Logo 1” med piltastene.
Bekreft med
.
På displayet vises kort “Logo valgt” …

… deretter ser du på nytt menyen “Velg Logo”.
Vend tilbake til hovedmenyen med
eller
.

Hovedpunktene i mymail-betjeningen

3.5

Innlegging av tekst

For innlegging av tekst, f.eks. kontonavn eller
minnebetegnelser, er det lagret bokstaver, sats- og
særtegn på talltastene. Tilordningen er skrevet på
hver enkelt tast.
På
tasten finner du mye mer enn de særtegnene
som er avbildet:
? ! $ 1 % ” # & , . * + - = _ ( )[ ] < > / \ .

Sats- og særtegn
Store og
små bokstaver
Mellomrom

Med
tasten kan du veksle mellom store og små
bokstaver.
Mellomrom setter du inn med

tasten.

Linjeskift setter du inn med piltast ned

.

Innlegging av tekst …
Trykk flere ganger i rask rekkefølge på den
respektive talltast til det ønskede tegnet vises på
displayet.
Vent til markøren hopper til høyre side av tegnet
som ble skrevet.
Legg nå inn neste tegn.
Bekreft med

når teksten er lagt inn.

Ta hensyn til dette ved tekstmeldinger med flere
linjer:
Hvert linjeskift setter du inn med piltast ned
.
Ellers kan det hende at for lang tekst blir klippet av.
Vi anbefaler å teste tekstmeldingen ved hjelp av et
prøvetrykk med portoverdi “0”.

Sletting av tekst …
Med
tasten kan du slette under innleggingen av
tekst. Hvert tastetrykk sletter et tegn.
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Avbryte innlegging av tekst …
Slett alle tegn med

tasten.

Hvis du nå trykker
tasten en gang til, forlater du
inndatavinduet og avbryter innleggingen av tekst.
Den opprinnelige teksten beholdes.
Eksempel

Innlegging av tekst
Som “Logo B” vil du legge inn hilsenen “God Jul”.
Åpne da inndatavinduet for “Logo B” (“Meny”
“Velg Logo”
“Logo B”). mymail åpner inndatavinduet for Logo B.
Hvis en tekst er lagret fra før: Slett teksten bokstav
for bokstav ved å trykke gjentatte ganger på
tasten.
Legg nå inn teksten “God Jul”:
Trykk

1 x (= G).

Skift til små bokstaver med
Trykk

3 x (= o).

Trykk

1 x (= d).

Trykk

1 x (= mellomrom).

.

Skift til store bokstaver med
Trykk

1 x (= J).

Skift til små bokstaver med
Trykk

2 x (= u).

Trykk

3 x (= l).

Bekreft med

.

.

når teksten er lagt fullstendig inn.

Hovedpunktene i mymail-betjeningen

3.6

Informasjonsvinduet

Med infotasten
kan du åpne et informasjonsvindu i betjeningsmenyen.
Informasjonsvinduet brukes kun til visning av
informasjon. Du kan ikke endre innstillinger eller
frankere her.
Mulige informasjonsvinduer:
– Innstillinger for portotrykk
– Forsendelsesdata for portotakst
(kun for mymail med vekt)
– Standardinnstillinger for kontoene
– Tilordning av minnene.
Hvis informasjonsvinduet har flere linjer, kan du bla
med piltastene. For å lukke informasjonsvinduet, må
du trykke
tasten en gang til.

3.7

Prøvetrykk

Ved hjelp av et prøvetrykk med portoverdien “0”
(= nullfrankering) kan du kontrollere innstillingene
for portotrykk.
Tast inn portoverdien “0” i hovedmenyen og bekreft
med
.
Brett et ISO A4-ark på midten for å ta et prøvetrykk.
Foldekant

Legg arket med den foldede kanten først inn i
brevåpningen. Arket må ligge inntil brevåpningens
høyre kant! Skyv arket inn i brevåpningen til stopp.
Føleren (i bakerste høyre hjørne i brevåpningen)
identifiserer et brev. mymail starter etter kort tid
prøvetrykket.
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3.8

Inn- og utkopling av vekten
(kun mymail med vekt)

ingen vektindikering

Hvis du har valgt en mymail med vekt, kan du la
mymail beregne korrekt porto.
Så lenge du ikke har valgt forsendelsesdata, ser du
heller ikke noen vektindikering i hovedmenyen –
vekten er utkoplet.

Vektindikering

Hvis vektindikeringen vises i hovedmenyen, er det
valgt forsendelsesdata for portotaksten – mymails
vekt er slått på.

Innkopling av vekten
Når du har lagt inn alle forsendelsesdata i Vektmenyen, kopler mymail automatisk inn vekten.
Du ser om vekten er slått på ved at det da er vist en
vektindikering i displayet. Du finner en beskrivelse
av innstillingen av forsendelsesdata i kapittel 5.

Utkopling av vekten
Når det legges inn en portoverdi i hovedmenyen,
koples vekten ut. Vektindikeringen i displayet
slukkes, de valgte forsendelsesdata blir slettet.
Du arbeider på nytt med manuell innlegging av
portoverdi.

Frankering

4

Frankering

I dette kapitlet kan du lese om hvordan du lager portotrykk, frankerer brev og kopler
mymail til stand-by.
Hvis du vil benytte mymails kontofunksjon for separat oppgjør av
portoutgiftene, må du lese kapittel 7 på side 33.

4.1

Innstille portotrykk
Logo

Tilvalgsklisjé

Portoverdi
Dato
med stedsklisjé

mymail trenger følgende opplysninger for
portotrykk:
– Portoverdi?
– Hvilket reklamemotiv / hvilken
tekstmelding (logo) skal skrives?
– Skal tilvalgsklisjé skrives på?
Hvis ja, hvilken?
– Dato for frankeringen?

Du kan vise de aktuelle innstillingene for portotrykk med
også ta et prøvetrykk med portoverdien “0”.

tasten. Du kan

Innstilling av portoverdi
Tast inn ønsket portoverdi i
hovedmenyen og bekreft.
Portoverdien er innstilt.

Du kan legge inn portoverdien på to ulike måter:
For 42.50 taster du inn 42.50 eller 4250.
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Innstille logo
Velg og bekreft “Meny”.

Velg og bekreft “Velg logo”.

Velg og bekreft et reklamemotiv eller en
tekst.
Hvis du velger “Logo B”, vises den
lagrede tekstmeldingen i displayet.
Den viste teksten kan du
helt enkelt bekrefte med
, eller
endre slik du ønsker det.
Reklamemotiv eller tekst er innstilt.

Du finner en beskrivelse av innlegging av tekst på side 13.

Dato for frankeringen
Datoen for frankeringen innstilles automatisk på aktuell dato av den integrerte
klokken. Du kan forhåndsinnstille datoen for frankeringen manuelt inntil 30 dager i
forveien. mymail tillater ikke tilbakedateringer!
Velg og bekreft “Meny”.

Velg og bekreft “Forskuddsfrankere”.
Du ser den aktuelle datoen.
Endre dato med piltastene og bekreft
med
.

Datoen for frankeringen tilbakestilles til aktuell dato så snart du logger av og tar
mymail i bruk igjen.

Frankering

Innstilling av forsendelse-påtrykk
Du innstiller bare en tilvalgsklisjé inn for spesielle forsendelsesmåter og servicer
(f.eks. rekommandert og B-economic).
Velg og bekreft “Meny”.

Velg og bekreft “Tilvalgsklisje”.

Velg og bekreft ønsket tilvalgsklisjé.

Tilvalgsklisjéen er innstilt.
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4.2

Legge inntil og frankere brev

Når alle innstillinger for portotrykk er korrekte, kan du legge brevene inntil og frankere
dem.
Hovedmenyen må være vist på displayet
når man skal frankere. Hent den fram hvis
den ikke er vist.
Legge inntil brev
– siden det skal skrives på vendt opp
– overkant vendt fram.
Legg brevet inntil høyre kant i brevåpningen og skyv det inn til stopp.
Så snart føleren (i bakerste høyre hjørne
av brevåpningen) registrerer brevet,
klemmer mymail brevet fast og skriver på
det (frankerer) etter kort tid.
Under frankeringen vises “Vennligst vent”
i displayet. Vent med å ta ut brevet til
hovedmenyen vises og mymail har gitt fri
brevet.

OBS! Du må ikke under noen omstendighet lukke opp kontrollfeltet i løpet av
frankeringen. Når du åpner klaffen, avbryter mymail skrivingen øyeblikkelig
av sikkerhetsgrunner. Det kan hende at portotrykket bare er ufullstendig og
derfor ikke kan brukes.

Du kan frankere brev med en tykkelse på inntil 6 mm.
Hvis sendingene er tykkere, må du frankere konvolutten mens den er tom
eller bruke den spesielle dobbelte FP-portoetiketten.
Bruk konvolutter av blekksugende materiale som har en glattest mulig
overflate. Slik oppnår du en bedre trykkbildekvalitet.

Frankering

4.3

Avslutte frankeringen – logge av
OBS! Hvis du vil trekke ut nettkabelen, sørg for at mymail er i hviletilstand
(displaybelysningen er slått av og displayet viser kun dato). Bare på denne
måten kan mymails innebygde beskyttelsesfunksjoner som særlig skal
beskytte skrivehodet tre i kraft.

Når du har avsluttet frankeringen, setter du mymail i stand-by-modus. mymail er
permanent tilkoplet nettet og derfor alltid raskt klar til drift på tastetrykk.
Velg og bekreft “Logge av”.

I displayet vises aktuell dato. Skrivehodet
går i hvilestilling. Displaybelysningen går
av. mymail er i stand-by-modus.
Ikke glem å ta ut Master Card når du
arbeider med tilgangskontroll.
Når man logger seg av, går de aktuelle innstillingene for portotrykk tapt.
Hvis du ikke legger inntil noen brev eller trykker noen tast går mymail
automatisk i hvilemodus etter en viss tid. Hvordan du stiller inn dette
tidsrommet kan du lese i kapittel 10.8 “Print ventetid” på side 50.
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Veiing og frankering

5

Veiing og frankering (kun for mymail med vekt)

5.1

Innstilling av forsendelsesdata

Forsendelsesdataene innstiller du i dialog med mymail, dvs. at mymail ber i tur og
orden om de opplysninger som er nødvendige for portotaksten:
“Destinasjon”
“Type”
“Service”. Velg den ønskede innstillingen med piltastene
og bekreft med
.
De innstilte forsendelsesdataene for portotakst kan du til enhver tid få vist
fram med
tasten i Vekt-menyen.

Velg “Vekt” i hovedmenyen og bekreft.

mymail åpner Vekt-menyen og spør etter
destinasjonen for sendingen.
Velg ønsket “Destinasjon” og bekreft
(f.eks. innenlands, Europa) .
Velg sendingens “Type” og bekreft.

Hvis du ikke vil benytte tilleggsservice:
Trykk denne tasten.

mymail viser kort “Kategori valgt” og
vender tilbake til hovedmenyen.
Vektindikeringen vises – vekten er slått
på.
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Hvis du vil benytte en service (f.eks. Postoppkrav):
Velg ønsket service og bekreft.

Foran den innstilte servicen vises en pil >.

Kategori valgt

På samme måte kan du velge flere
servicer. mymail forhindrer ikke tillatte
kombinasjoner.
Når alle ønskede servicer er valgte: Forlat
Vekt-menyen med Home-tasten.
mymail viser kort “Kategori valgt”…

… og vender tilbake til hovedmenyen.
Vektindikeringen vises – vekten er slått
på.

Veiing og frankering

5.2

Endre og rette forsendelsesdata

Rette innstillinger …
Med
tasten kan du rette valgte innstillinger skritt for skritt (“Service”
“Destinasjon”) og deretter innstille på nytt på vanlig måte.

“Type”

Deaktivere en “Service” …
Velg den innstilte (markerte) “Service” og
bekreft med
.
Pilen foran “Service” forsvinner. Denne
“Service” er deaktivert.

Slette alle forsendelsesdata …
Hent fram hovedmenyen.

Tast inn en vilkårlig portoverdi (helst “0”)
og bekreft. mymail sletter de valgte forsendelsesdata.
Du kan deretter hente fram Vekt-menyen
og innstille forsendelsesdata på nytt
(se kapittel 5.1).
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5.3

Veie og frankere brev

Før du veier og frankerer en sending må du
– innstille de ønskede forsendelsesdata for portotakst i Vekt-menyen (se kapittel 5.1)
– ved behov: Innstill reklame, forsendelse-påtrykk og dato for stempelavtrykket (se
kapittel 4.1).
OBS! Vekten er konstruert for en vekt på maks. 2 kg.
OBS! Legg sendinger av stort format (f.eks. brev i B4-format) på vekten på
en slik måte at de ikke hviler mot mymails hus. Da unngår du feil veieresultat.
Displayet må vise hovedmenyen når man
skal veie og frankere.
Ved behov: Vend tilbake til hovedmenyen
med Home-tasten.
Legg brevet på vekten.

Vent til et akustisk signal gir melding om
at vekt og porto er beregnet.

Veiing og frankering

Ta brevet av fra vekten og franker det på
vanlig måte.

Med den beregnede portoverdien kan du frankere videre sendinger.
OBS! mymail kan kun beregne ny vekt og ny porto hvis vekten blir avlastet
kort på forhånd. Ta derfor alltid først sendingen av fra vekten. Vent til du hører
et akustisk signal og ser vektindikeringen “0g”. Først da kan du legge neste
sending på.
OBS! Du må ikke under noen omstendighet lukke opp kontrollfeltet i løpet av
frankeringen. Når du åpner klaffen, avbryter mymail skrivingen øyeblikkelig
av sikkerhetsgrunner. Det kan hende at portotrykket bare er ufullstendig og
derfor ikke kan brukes.
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Minneplasser for hurtigvalg

6

Minneplasser for hurtigvalg

mymail har 10 minneplasser for hurtigvalg. På disse kan du lagre portotrykk som
brukes ofte (portoverdi + reklametrykk + forsendelse-påtrykk). På en mymail med
vekt kan du i tillegg lagre forsendelsesinnstillinger for portotakst.
Du kan gi hver enkelt minneplass et eget navn.

6.1

Framhenting av lagrede data
Velg “Minne” i hovedmenyen og bekreft.

mymail lar deg velge mellom alle
minneplasser som det er lagret data på.
Velg ønsket minneplass (f.eks. “Minne 8”)
og bekreft.
Lagret portotrykk er innstilt. mymail
vender tilbake til hovedmenyen.
mymail med vekt slår vekten automatisk på og av.
– Når det er innstilt forsendelsesdata: Vekten blir slått på.
– Når en fast portoverdi er innstilt: Vekten slår seg av,
forsendelsesinnstillingene slettes.

6.2

Visning av lagrede data

I menyen “Minne” kan du få vist fram et informasjonsvindu med de lagrede data for
hver minneplass:
– ved framhenting av data til frankering (hovedmenyen
– ved lagring av data på minneplasser (hovedmenyen
“Minne”).

“Minne”)
“Meny”
“Konfigurasjon”

Velg ønsket minneplass (f.eks. “Minne 8”)
og trykk infotasten.
Du ser dataene for det valgte minnet.
Når du trykker infotasten en gang til,
lukker du informasjonsvinduet.
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6.3

Lagre innstillinger

Du finner mer informasjon om portoverdi og forsendelsesdata i kapitlene 4.1 og 5.1.
Når ønsket portotrykk og evt. også ønskede forsendelsesdata for beregningen av
portotakst er innstillt:
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Minne”.

Velg en vilkårlig minneplass (f.eks.
“Minne 5”) og bekreft.
Velg “Lagre til minne” og bekreft.

Innstilt portotrykk er lagret.

Minneplasser for hurtigvalg

6.4

Gi minneplasser for hurtigvalg nytt navn

Når maskinen leveres fra fabrikken, har de 10 minneplassene navnene “Minne 0” til
“Minne 9”. Du kan også gi hver enkelt minneplass et eget navn.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Minne”.

Velg den minneplassen du vil forandre
navnet til (f.eks. “Minne 8”) og bekreft.
Velg “Forandre navn” og bekreft.

I displayet vises et inndatafelt for minnets
navn.
Med
tasten slettes det gamle
minnenavnet bokstav for bokstav.
Legg inn ønsket navn for minneplassen
(f.eks. “A-Post”) og bekreft.
Navnet til minneplassen er forandret.

Hvis du ikke er fortrolig med innlegging av tekst med telefontastatur, må du
lese kapittel 3.5.
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6.5

Slette minneplasser for hurtigvalg
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Minne”.

Velg den minneplassen du vil slette
(f.eks. “Minne 8”) og bekreft.
Velg “Slett minne” og bekreft.

Bekreft spørsmålet hvis du virkelig ønsker
å slette minneplassen.
I motsatt fall må du avbryte med
.
Navnet til minneplassen er slettet.

Ved slettingen slettes også det navnet du har tilordnet minnet. Minneplassen
har på nytt samme navn som ved levering (f.eks. “Minne 8”).

Kontofunksjon

7

Kontofunksjon

mymails kontofunksjon gir deg anledning til å registrere og analysere frankeringene
separat for ulike kontoer, dvs. etter avsender eller avdeling i en bedrift. Du kan opprette inntil tre kontoer.
Kontofunksjonen inkluderer også navnforandring og sletting av kontoer og lagring av
standardinnstillinger.
Når du vil analysere kontoopplysningene, kan du skrive ut en kontorapport. Les i
denne forbindelse kapittel 10.12 “Utskrift av rapporter”.

7.1

Frankere fra konto

Hvis det er opprettet mer enn en konto, må du “logge deg inn” på en av disse
kontoene.
Aktiver mymail fra stand-by-modus med
en vilkårlig tast.
Velg og bekreft kontoen som du vil logge
deg inn på.
I displayet vises hovedmenyen med
indikering av den aktive konto
(f.eks. “ABC”).
Når du har logget deg inn på en konto, kan du arbeide med mymail. Den aktive
kontoen belastes med portoforbruket. Du finner mer informasjon om dette i kapittel 4
og i kapittel 5.
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7.2

Skifte konto
Velg “Logge av” i hovedmenyen og
bekreft. mymail går over til stand-by.
Aktiver mymail fra stand-by-modus med
en vilkårlig tast.
Velg og bekreft kontoen som du vil
frankere fra.
I displayet vises hovedmenyen med
indikering av den valgte konto.

Kontofunksjon

7.3

Etablere konto
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Kontoer”.

Velg og bekreft “Lage ny konto”.

Legg inn og bekreft det ønskede
kontonavnet (maks. 8 tegn).
Kontoen er etablert.

Hvis du vil velge den nyopprettede
kontoen som aktiv konto til frankering:
Bekreft med
.
Avbryt ellers spørsmålet med

.

Hvis du ikke er fortrolig med innlegging av tekst med telefontastatur, må du
lese kapittel 3.5.
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7.4

Lagre standardinnstillinger for en konto

mymail gir deg anledning til å lagre innstillinger som standard for hver enkelt konto.
Når du velger konto ved innloggingen, velger du på samme tid tilhørende
standardinnstilling.
Innstill reklame/tekst (logo), forsendelses-påtrykk og forsendelsesdata (kun for mymail
med vekt). Lagre deretter den aktuelle innstillingen for kontoen. Portoverdien blir ikke
lagret samtidig.

Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Kontoer”.

Velg og bekreft “Konto innstilling”.

Velg den kontoen du vil lagre
innstillingene for (f.eks. “Konto 1”).
Velg og bekreft “Lagre konto default”.
Innstillingen er lagret som standard
(default) for denne kontoen.

I menyen “Konto innstilling” kan du få vist fram standardinnstillingen for hver
konto som informasjonsvindu.

Kontofunksjon

7.5

Gi kontoer nytt navn
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Kontoer”.

Velg og bekreft “Konto innstilling”.

Velg den kontoen du vil forandre navnet til
(f.eks. “Konto 1”) og bekreft.
Velg og bekreft kommandoen “Forandre
navn”.
Slett det gamle kontonavnet bokstav for
bokstav.
Legg inn et nytt kontonavn (f.eks.
“Hansen”) og bekreft.
Kontoen har fått det nye navnet.

Hvis du trykker en gang til på
tasten etter at du har slettet alle
bokstavene, hopper mymail et menynivå tilbake, og det tidligere
kontonavnet beholdes.
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7.6

Slette kontoer
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Kontoer”.

Velg og bekreft “Konto innstilling”.

Velg den kontoen du vil slette (f.eks.
“Hansen”) og bekreft.
Velg og bekreft “Slette konto”.

Bekreft spørsmålet hvis du virkelig ønsker
å slette kontoen.
Kontoen og de tilhørende kontodata er
slettet.

Register

8

Register

mymail lagrer viktige referanseverdier og forbruksinformasjoner i registre. Du kan få
vist fram registerstatus og skrive den ut som registerrapport.

Visning av registerstatus
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Register”.

“Restsum”
Disponibel portobeholdning i KR (maks.
100,000 KR)
“Forbruk”
Totalverdi for alle utførte frankeringer i KR
“Kontrollsum”
Summen av alle innbetalte
verdiinnmatninger (total innmatning) i KR
“Antall brev”
Totalt antall av alle utførte frankeringer
“Siste nedlasting”
Siste innstilte beløp for lasting av porto og
dato for siste forbindelse med TELESETdatasenter
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Utskrift av registerrapport
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Rapporter”.

Velg og bekreft “Register”.

Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først inn i brevåpningen.
mymail skriver ut registerrapporten.

Nedlasting av porto – TELESET

9

Nedlasting av porto – TELESET

TELESET er nedlasting av ønsket portobeholdning via modem. Det er integrert et
modem i mymail med henblikk på dette. Når du vil laste ned porto, velger du
TELESET-datasenter med mymail og laster ned det ønskede beløpet.
Telefonnummeret til TELESET-datasenter er lagret i mymail ved levering.
Oppgjøret skjer i samsvar med din avtale med det norske postverket.

Tillatte beløp til nedlasting
Tillatt er beløp i trinn på 100 KR. Minstebeløp er 100 KR.
Maksimalt tillatte beløp er avhengig av portobeholdningen som er igjen i din mymail.
Maksimalbeløpet av 100,000 KR for portobeholdingen (register: Restsum) må ikke
overskrides ved nedlastingen.
Slik finner du ut maskimalt tillatte beløp til nedlasting (eksempel):
100,000.00 KR

maksimalt tillatte portobeholdning
tilgjengelig portobeholdning
(aktuell stand av registeret “Restsum”)

–

243.50 KR

=

99,756.50 KR

kalkulatorisk beløp

99,700.00 KR

(maksimalt tillatte beløp til nedlasting, rundet av til neste 100 KR)

Laste ned porto
Kontroller at mymail er tilkoplet telefonledningen så lenge nedlastingen varer. Hvis du
bruker en hussentral: Kontrollér at parametrene for valg av linje ut er korrekt innstilt
(se kapittel 10.9).
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Laste ned porto”.
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Legg inn ønsket beløp (i KR) og bekreft.
Tillatt er beløp i trinn på 100 KR opp til
maks. 100,000 KR.
mymail viser innstilt beløp til kontroll.
Hvis du vil laste ned det viste beløpet nå,
bekreft spørsmålet.
mymail oppretter nå automatisk en
forbindelse til TELESET-datasenter og gir
deg beskjed …

… når nedlastingen er ferdig.

Etter nedlasting av porto kan du skrive ut
en TELESET-kvittering. Bekreft
spørsmålet fra mymail.
Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først inn i brevåpningen.
mymail skriver ut TELESET-kvitteringen
“Teleset kvittering”.

Basisinnstillinger

10

Basisinnstillinger

De neste kapitlene beskriver innstillinger eller prosedyrer som du bare må utføre en
gang eller svært sjelden.

10.1 Endre stedsklisjé
Hvis innleveringsstedet for dine frankerte sendinger endres, må du laste en ny
stedsklisjé i mymail. Francotyp-Postalia leverer på bestilling et chipkort “Stedsklisje”.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Laste fra kort”.

Velg og bekreft “Stedsklisje”.

Stikk kortet “Stedsklisje” inn i kortleseren.
Chipen må vende mot baksiden.

Bekreft at kortet er stukket inn.
mymail laster den nye stedsklisjéen for
portotrykk fra kortet.
Dataene er lastet.
Ta ut kortet.
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10.2 Nedlasting av forsendelse-påtrykk (tilvalgsklisjéer)
Hvis du behøver nye tilvalgsklisjéer for forsendelsesmåter, kan du bestille disse fra
Francotyp-Postalia. FP leverer et chipkort “Tilvalgsklisje” med de bestilte
tilvalgsklisjéene.
OBS! Det er ikke mulig å laste ned tilvalgsklisjéene enkeltvis. mymail laster
alltid ned alle tilvalgsklisjéene og skriver over de som evt. finnes fra før.

Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Laste fra kort”.

Velg og bekreft “Tilvalgsklisje”.

Stikk kortet “Tilvalgsklisje” inn i
kortleseren. Chipen må vende mot
baksiden.

Bekreft at kortet er stukket inn.
mymail laster dataene for tilvalgsklisjéene
fra kortet.
Dataene er lastet.
Ta ut kortet.

Basisinnstillinger

10.3 Aktualisere portotabell (kun for mymail med vekt)
Hvis du senere utstyrer mymail med vekt, må du laste portotabellen for portotakst i
mymail. Chipkortet “Porto tabell” får du sammen med vekten fra Francotyp-Postalia.
Hvis portogebyrene blir endret, må du laste en ny portotabell for korrekt beregning av
porto. Bestill disse fra Francotyp-Postalia.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Laste fra kort”.

Velg og bekreft “Porto tabell”.

Stikk kortet “Porto tabell” inn i kortleseren.
Chipen må vende mot baksiden.

Bekreft at kortet er stukket inn.
mymail laster dataene for portotabellen
fra kortet.
Dataene er lastet.
Ta ut kortet.

Opplysningene om den aktuelle lagrede portotabell inneholder
vektrapporten. Les i denne forbindelse kapittel 10.12 “Utskrift av rapporter”.
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10.4 Nedlasting av reklame (logo)
Hvis du behøver nye logoklisjéer, kan du bestille disse fra Francotyp-Postalia. FP
leverer reklamemotivene på chipkort. mymail kan lagre maks. tre ulike
reklamemotiver.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Laste fra kort”.

Velg og bekreft “Logo”.

Stikk kortet “Reklame/Logo” inn i
kortleseren. Chipen må vende mot
baksiden.

Bekreft at kortet er stukket inn.
mymail laster dataene for reklamen fra
kortet.
Dataene er lastet.
Ta ut kortet.

Basisinnstillinger

10.5 Slette reklame (logo)
Du kan slette reklamemotiver som ikke lenger behøves, slik at du får plass til å laste
ned nye motiver.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Logoer”.

Velg og bekreft “Slett logo”.

Velg og bekreft det reklamemotivet som
du ønsker å slette.
Bekreft spørsmålet hvis du virkelig ønsker
å slette reklamemotivet.
Reklamemotivet er slettet.
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10.6 Innstille max porto
Du kan etablere en advarsel om for høye portoverdier i mymail. Hvis du vil innstille
en porto som overskrider innstilt beløpsgrense, viser mymail en advarsel. Ved
utleveringen av mymail det innstilt 51.00 KR som maks. porto.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Belopsgrense”.

Velg og bekreft “Max porto”.

Tast inn ønsket beløpsgrense for
advarselen om maks. porto og bekreft.

Du kan legge inn beløpsgrensen på to ulike måter:
For en beløpsgrense på 20 KR taster du inn 20.00 eller 2000.

For å deaktivere overvåkningsfunksjonen legger du inn “0” for max porto.

Basisinnstillinger

10.7 Innstille minimum porto
Funksjonen “Minimum porto” advarer deg hvis portobeholdningen i mymail synker
under et forhåndsinnstilt minstebeløp. Ved utleveringen av mymail er det innstilt
1,000.00 KR som minimum porto.
Du må innstille et minstebeløp for å ha nytte av denne funksjonen.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Belopsgrense”.

Velg og bekreft “Minimum porto”.

Legg inn beløpsgrense for minimum porto
og bekreft.

Du kan legge inn beløpsgrensen på to ulike måter:
For en beløpsgrense på 50 KR taster du inn 50.00 eller 5000.

For å deaktivere minimum porto legger du inn “0” for minimum porto.
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10.8 Print ventetid
Hvis du ikke frankerer noen brev eller trykker noen tast på en stund, går mymail i
hviletilstand. Ventetiden mellom siste print og skiftet til hviletilstand kan du innstille
selv. Ved utleveringen av mymail er det innstilt 5 minutter (300 sekunder) som
ventetid.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Print ventetid”.

Legg inn ønsket tid i sekunder og bekreft.
Mulige verdier: 30 til 1200 sekunder.

Hvis den forhåndsinnstilte ventetiden blir forlenget, kan dette føre til høyere
forbruk av blekk.

10.9 Innstilling av parametre for valg av linje ut for modemet
Bare hvis du kopler mymail via en hussentral for nedlasting av porto, må du legge inn
det nummeret som gir deg summetonen (prefix). Hvis mymail er direkte tilkoblet
offentlig telefonnett, må du la feltet til prefix-nummeret tomt. Dessuten innstiller du om
mymail skal vente på summetone før ringing.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Basisinnstillinger

Prefix
Velg og bekreft “Prefix”.

Legg inn prefix-nummeret og bekreft.
For å legge inn ringepause:
trykk
tasten tre ganger på rad. I
displayet vises et komma i dette punktet.
For lengre pauser kan du også legge inn
flere kommaer etter hverandre.
Prefix-nummeret er lagret.

Vent for summetone: Ja / Nei?
I menyen “Konfigurasjon” velger du
“Ringe kontroll” og bekrefter.
Du ser den aktuelle innstillingen.
Velg og bekreft “Ja” eller “Nei” med
piltastene.
“Ja” – standardinnstilling (anbefalt)
“Nei” – for bruk med biapparat
“uten summetone”.

Telefonnummeret til TELESET-datasenter (inkl. retningsnummer) er lagret i
mymail ved levering.
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10.10 Innstilling av klokken
mymail har en integrert klokke. Du kan veksle mellom sommer- og vintertid og stille
klokken fem minutter fram eller tilbake. Det er sjelden nødvendig å rette klokken.

Innstille sommertid
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Klokke”.

Velg og bekreft “Sommertid”.

Du ser det aktuelle klokkeslett.
Med piltastene velger du ønsket aksjon
“Sommertid: Inn” eller “Sommertid ut”, og
bekreft deretter.
Det nye klokkeslettet er innstilt.

Basisinnstillinger

Rette klokken
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Klokke”.

Velg og bekreft “Still klokke”.

Still klokken fram eller tilbake med
piltastene. Hvert tastetrykk stiller klokken
et minutt. Bekreft det ønskede
klokkeslettet.
Mulig retting: +– 5 minutter.
Klokken er innstilt.
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10.11 Aktivere og deaktivere tilgangskontroll (alternativ)
mymail kan sikres mot bruk av uvedkommende. Kun innehavere av et Master Card
har da tilgang til mymails funksjoner. Master Card leveres som mymail-tilbehør av
Francotyp-Postalia. Tilgangskontrollen med Master Card kan du aktivere og
deaktivere.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Konfigurasjon”.

Velg og bekreft “Master Card“.

Stikk ditt Master Card inn i kortleseren
med skriften vendt fram. Chipen må
vende mot baksiden.

Bekreft at kortet er stukket inn.

Spørsmålet “Master Card Pa?” bekreftes.

Tilgangskontroll med Master Card er
aktivert.

Aktivering og deaktivering av tilgangskontrollen skjer på samme måte. Før
deaktivering spør mymail “Master Card Av?”
Master Card må være stukket inn for at du skal kunne aktivere eller
deaktivere tilgangskontrollen.

Basisinnstillinger

10.12 Utskrift av rapporter
Du kan skrive ut en hel rekke informasjoner om mymails status.
Register rapport

Viktige referanseverdier og forbruksinformasjoner
(se også kapittel 8)

mymail konto rapport

Etablerte kontoer og deres forbruksdata

Konfigurasjons rapport

Maskinkode og opplysninger om programvareversjon,
prefix og tilgangskontroll

Vekt rapport

Informasjon om portotabell (kun for mymail med vekt)

SD Rapport

Teknisk informasjon som er viktig for kundeservice

Feilkode rapport

Registrerte maskinfeil.

Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Rapporter”.

Velg ut den rapporten du vil skrive ut og
bekreft.
Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først inn i brevåpningen.
mymail skriver ut den valgte rapporten.
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10.13 Tarering av vekt (kun for mymail med vekt)
Du behøver kun å tarere vekten hvis du
– registrerer en indikering som avviker fra “0 g” når vekten er ubelastet, eller
– vil innstille en forlast (f.eks. for en vektskål).
Opprett basistilstanden for
veiefunksjonen:
Avlast vekten eller legg på forlast.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Vekten”.

Bekreft “Vekten tareres”.

Vekten er tarert.

Vedlikehold og stell

11

Vedlikehold og stell

11.1 Rengjøring av mymail
OBS! Pass på at det ikke kommer væske eller gjenstander inn i maskinens
indre. Trekk øyeblikkelig ut nettstøpslet hvis det skulle skje. Få kundeservice
til å kontrollere mymail før du på nytt tilkopler nettkabelen.
Smuss på huset kan du fjerne med en lett fuktet klut. Du kan i tillegg bruke
et vanlig oppvaskmiddel.

11.2 Kontroll av blekknivået
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Service”.

Velg og bekreft “Blekk niva”.

Blekknivået vises for ca. to sekunder.
Den mørke delen av bjelken viser hvor
mye blekk som er igjen, den lyse delen
hvor mye blekk som er brukt opp.
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11.3 Utskiftning av blekkpatronen
mymail gir deg beskjed når det snart er tomt for blekk i patronen. Vi anbefaler at man
alltid har en ekstra patron i reserve.
OBS! Slik unngår du feil på skriversystemet: La nettkabelen bli værende i
stikkontakten, slik at patronen kan kjøre til utskiftningsposisjon. Du må ikke
under noen omstendighet lukke opp kontrollfeltet mens mymail utfører
startrutinen.
Advarsel! Det kan være helseskadelig å svelge blekk. Unngå at øynene
kommer i kontakt med blekket. Sørg for at blekkpatronen ikke kan komme i
hendene på barn. Videre veiledning om bruk er vedlagt blekkpatronen.
OBS! Bruk kun originale blekkpatroner fra Francotyp-Postalia.

Ta ut tom blekkpatron
Lukk opp kontrollfeltet til stopp oppover.
Det går i lås i denne stillingen. mymail
bringer blekkpatronen i
utskiftningsposisjon.

Skyv den gule slåen bakover.

Vedlikehold og stell

Vipp opp patronlåsen.

Ta tak i blekkpatronen med tommelen og
pekefingeren og trekk den opp og ut av
patronkammeret.

Forberede ny blekkpatron
Ta en ny blekkpatron ut av emballasjen
og fjern beskyttelsesremsen.
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Sette inn blekkpatron
Sett blekkpatronen inn i patronholderen
loddrett fra oppsiden med en lett
svingbevegelse.
Blekkpatronens kontakter må være på
forsiden!
Patronen må ikke kile seg fast!

Kontakter

Vipp ned patronlåsen.
Press patronlåsen ned, hold den fast og
skyv samtidig den gule slåen fram.
Ikke bruk makt hvis det er vanskelig å
lukke patronlåsen. Ta patronen ut igjen
og prøv på nytt.

Lukk kontrollfeltet.
mymail utfører en ny oppstart og
begynner rutinen til justeringen av
blekkpatronen.

OBS! Du må ikke under noen omstendighet lukke opp kontrollfeltet under
startrutinen. Dette kan føre til feil i skriversystemet.

Vedlikehold og stell

Justering av blekkpatronen
Justeringen av blekkpatronen er nødvendig for et feilfritt trykkbilde uten forskyvninger.
For justeringen av blekkpatronen bare følg henvisningene i displayet.
Istedenfor konvolutter kan du også bruke vanlig papir for prøvetrykkene:
– Brett et ISO A4-ark på midten.
– Legg arket med den foldede kanten først inn i brevåpningene.

Bekreft meldingen med

Fortsett med

.

Fortsett med

.

og fortsett.

Prøvetrykk
Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først eller en tom konvolutt inn i
brevåpningen.
mymail lager et prøvetrykk for utretting av
blekkpatronen.

Displayet viser “Vennligst vent…” mens
mymail trykker.
Ta ut arket/konvolutten først når mymail
har gitt fri papiret.
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Vannrette streker
Observer de nummererte vannrette
strekene på prøvetrykket.
Velg ut nummeret til den streken hvor de
tre delstrekene står mest nøyaktig ved
siden av hverandre.
I eksemplet er dette nummer “6”.
Legg inn nummeret du har valgt ut.
Bekreft med

.

Loddrette streker
Observer de nummererte loddrette
strekene på prøvetrykket (mymail Testutskrift).
Velg ut nummeret til den streken hvor de
to delstrekene står mest nøyaktig overfor
hverandre.
I eksemplet er dette nummer “5”.
Legg inn nummeret du har valgt ut med
talltastene.
Bekreft med

.

Annen prøvetrykk
Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først eller en tom konvolutt inn i brevåpningen.
mymail trykker det andre prøvetrykket.

Vedlikehold og stell

Kontroll

Riktig:

Observer sirklene på det andre
prøvetrykket.
Blekkpatronen er justert korrekt hvis
sirkelmønsteret ser ut omtrent slik som i
eksemplet som blir vist til venstre.
2 kryssede linjer

Justeringsrutinen er ferdig.

lukkede sirkler

Feil:
Hvis sirkelmønsteret viser en forskyvning,
gjenta justeringen.

forskyvning

Hvis du må gjenta justeringen eller har avbrutt justeringen uten hensyn,
oppkall justeringrutinen i menyen: “Meny”
“Service”
“Justr fargepatron” (se kapittel 11.5 på side 65).
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11.4 Rensing av blekkpatronen
Rensingen av patronen skal kun startes når kvaliteten på stempelavtrykket ikke er
tilstrekkelig god (f.eks. ved blanke punkter i avtrykket etter at maskinen ikke har vært
i bruk på lenge).
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Service”.

Velg og bekreft “Rens fargepatron”.

Patronen blir renset.

Vedlikehold og stell

11.5 Justering av blekkpatronen
Du behøver bare å justere blekkpatronen når mymails stempelbilde har
forskyvninger.
Rutinen for justeringen av blekkpatronen begynner automatisk:
– ved installasjonen, umiddelbart etter at startrutinen er ferdig
– etter utskifting av blekkpatronen
– hver gang du åpner og lukker kontrollfeltet.
Du kan også velge justeringsrutinen i menyen:
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Service”.

Velg og bekreft “Justr fargepatron”.

Justeringsrutinen starter.
Følg henvisningene i displayet.
Nærmere informasjoner til
justeringsrutinen finner du på sidene 61 til
63.
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11.6 Prøvetrykk (Testutskrift)
Prøvetrykk-funksjonen brukes i første rekke av kundeservice.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Service”.

Velg og bekreft “Testutskrift”.

Skyv et foldet ark med den foldede kanten
først inn i brevåpningen.
mymail lager et prøvetrykk.

Vedlikehold og stell

11.7 Utskiftning av batteri
OBS! Du må kun bruke et batteri (90.4701.8004.00) levert av FrancotypPostalia.
Advarsel! Følg de instruksjonene om korrekt bruk og destruksjon som
leveres sammen med batteriet.

mymail overvåker batteriets ladetilstand. Når tiden er inne for å skifte batteri, vises en
melding om dette på displayet.
Velg og bekreft “Logge av” i
hovedmenyen.
Trekk ut nettstøpslet.

Pass på ved mymail med vekt:
OBS! Vekten er ikke fast forbundet med mymail-huset. Du må ta av vekten
eller sikre den mot å falle ut før du legger mymail på ryggen for å skifte
batteri.

Sikre vekten mot å falle ut
Pluggforbindelse

eller
løft vekten forsiktig og løsne
pluggforbindelsen.
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Snu mymail over på baksiden.
Batterirom

Du har nå tilgang til batterirommet på
undersiden av mymail.
Press klemmelåsen den vei pilen viser og
ta av batteriromsdekslet.
Ta ut det gamle batteriet.

Sett inn et nytt batteri (90.4701.8004.00) i
forskriftsmessig posisjon.
Lukk batterirommet.
Still opp mymail igjen.
Kvitt deg med det gamle batteriet på
forskriftsmessig måte.

Monter vekten igjen ved behov:
Opprett pluggforbindelsen mellom vekten
og mymail igjen og sett vekten på mymail.

Vedlikehold og stell

Press lett mot veieflaten fra oppsiden.
På denne måten sikrer du at vektens fire
gummiføtter sitter fast på tappene i huset.
Opprett nettforbindelsen igjen. mymail
utfører den vanlige startrutinen.

Du finner detaljert informasjon om montering av vekten i
installasjonsveiledningen.

11.8 Merknader om transport av mymail
OBS! Hvis du transporterer mymail eller leverer den inn til kundeservice, må
du treffe følgende forholdsregler:
–
–
–
–

Det er tvingende nødvendig å ta ut blekkpatronen.
Demonter vekten. Det er plass til den i mymail-originalkartongen.
Transporter mymail i originalkartongen.
Transporter mymail stående.
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Feilmeldinger og hjelp

12

Feilmeldinger og hjelp
OBS! Ta blekkpatronen ut av mymail før du transporterer mymail eller
sender den inn til kundeservice.
OBS! Ikke demonter noen deler av huset. Sørg for at vedlikehold og
reparasjoner kun utføres av fagpersonale som Francotyp-Postalia har
autorisert. I motsatt fall tapes garantien.
Du må da selv ta ansvaret for eventuelle skader.

Små feil og problemer under bruken av mymail kan du utbedre på egenhånd. På de
neste sidene finner du hjelp og tips om hvordan problemer løses og unngås.

Feilmeldinger hjelper deg med å finne årsaken til feilen og eliminere den.
Du kvitterer for feilmeldinger med
tasten.

Hvis mymail oppfører seg “merkelig”:
Velg og bekreft “Logge av” i
hovedmenyen.
Trekk ut nettstøpslet når mymail er i
stand-by-modus.
Vent et minutt.
Plugg i nettstøpslet igjen.
I mange tilfeller løses små problemer av seg selv på denne måten.

Hvis du ikke er i stand til å utbedre en feil på egenhånd, må du henvende
deg til Francotyp-Postalias kundeservice.
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12.1 Feilmeldinger (alfabetisk)
Feilmelding

Mulig årsak og tiltak

<0g!

Vekten hadde en forlast som er blitt fjernet.
Tarer vekten (se kapittel 10.13).

>2kg!

Sendingen veier mer enn 2 kg.
mymail er overbelastet.
Legg ikke mer enn 2 kg på vekten.

Blekk niva lavt

Blekkpatronen er nesten tom.

Blekkpatronfeil

Blekkpatronen mangler eller er ikke satt inn korrekt.
Ta ut blekkpatronen og sett den inn på nytt
(se kapittel 11.3).

Duplicate
sende ID

Feil på tilvalgsklisjé-kortet.
Bestill nytt tilvalgsklisjé-kort, angi feilmeldingen.

ERR

Sendingen er for tung for de valgte forsendelsesdata.
Kontroller og endre forsendelsesdataene.

Feil Nr. xxx

Notér feilnummeret og ring til kundeservice.

Feil ved kortlesing

Feil kort, eller kortet er ikke stukket korrekt inn.
Kontroller kortet og stikk det inn på nytt (chipen må
vende bakover).

Feil ved valg

Ugyldig kombinasjon av postale servicer.
Velg en gyldig innstilling av forsendelse.

For lav vekt

Sendingen er for lett for de valgte forsendelsesdata.
Kontroller og endre forsendelsesdataene.

For mange
forsendelser

Feil på tilvalgsklisjé-kortet.
Bestill nytt tilvalgsklisjé-kort hos FP, angi feilmeldingen.

Gammel portotabell

Du har forsøkt å overskrive den lagrede portotabellen
med en eldre portotabell.

Ingen forbindelse

Gjenta prosedyren.

Feilmeldinger og hjelp

Feilmelding

Mulig årsak og tiltak

Ingen ringetone

Modemet får ingen ringetone. Kontroller tilkoplingen av
modemkabelen til mymail og til telefonkontakten.
Ved bruk i telefonanlegg / biapparat: Ved behov kan du
deaktivere funksjonen “Vent for summetone”
(se kapittel 10.9).

Intet svar

Modemet mottar ingen ringetone, eller TELESETdatasenter er ikke tilgjengelig.
Kontroller at parametrene for fri linje ut passer til din
telefonforbindelse og gjenta prosedyren.

Invalid kort

Feil korttype er stukket inn (i menyen “Laste portotabell”
er f.eks. kortet “Reklame/Logo” stukket inn). Kontroller
kortet og bruk riktig kort.
Kortet inneholder ikke noen gyldige data.
Merk: Etter at stedsklisjéen har blitt lastet ned, blir
dataene på kortet “Stedsklisjé” slettet.

Kan ikke autorisere:
MAC feil

Gjenta installasjonsprosedyren.
Merk: Under gjentakelsen blir bare de ikke fullførte
installasjonstrinnene tilbydt.

Lad porto
(antall credit)

Siste nedlasting av porto ligger langt tilbake i tid.
Last ned porto.

Lad porto
(dato credit)

Siste nedlasting av porto ligger langt tilbake i tid.
Last ned porto.

Lite penger igjen
Fortsette allikevel?

Med denne frankeringen går du under den innstilte
beløpsgrensen for minimum porto.
Last ned ny porto snart.

Minne fullt

Minnet som er tilgjengelig for reklamemotiver er fullt
(maks. 3 logoer).
Slett en logo som du ikke behøver lenger og prøv på
nytt.

Navn opptatt

Forandre navnet.

Nedlasting misslykket

Gjenta prosedyren.
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Feilmelding

Mulig årsak og tiltak

Portotabell
for gammel

Tilkall kundeservice.

Saldo ikke tilstrekkelig

Portoen som er lastet i mymail er ikke tilstrekkelig. Last
ned ny porto.

SD batteribytte
kontakt forhandler

Batteriet som er støpt inn i sikkerhetsmodulen (SD-batteri) er nesten tomt. Tilkall umiddelbart kundeservice.

SD: Feil
Ingen forbindelse

Kontroller tilkoplingen av modemkabelen til mymail og til
telefonkontakten. Gjenta prosedyren.
Modemet får ingen ringetone:
Innstill parametre for fri linje ut som passer til din
telefonforbindelse (se kapittel 10.9).

SD: Ukjent status
kontakt forhandler

Tilkall kundeservice.

Self test failed

Gjenta prosedyren og noter feilen.

Skift batteri
umiddelbart

Batteriet er tomt. For å kunne fortsette arbeidet med
mymail må du skifte ut batteriet (se kapittel 11.7).

TDC feil:
feil ladebelop

Du har lagt inn et for høyt beløp under nedlastingen av
porto. Velg et mindre beløp og gjenta prosedyren.

TDC feil:
Ingen kreditt

Innstilt verdi for høy. Velg et mindre beløp og gjenta
prosedyren.

TDC feil:
konto utilgjengelig

Tilkall kundeservice.

TDC ikke tilgjengelig

Tilkall kundeservice.

TDC: data liste
lukket

Tilkall kundeservice.

TDC: mymail
ikke frigitt

Tilkall kundeservice.

TDC: mymail
ikke tilgjengelig

Tilkall kundeservice.

Feilmeldinger og hjelp

Feilmelding

Mulig årsak og tiltak

TDC: mymail
sperret

Tilkall kundeservice.

TDC: mymail
ute av drift

Tilkall kundeservice.

Tomt for blekk
Vennligst skift
blekkpatron

Blekkpatronen er tom. Sett inn en ny blekkpatron
(se kapittel 11.3).

Ugyldig Portotabell

Tilkall kundeservice.

Ugyldig tekst
i tabell

Feil på tilvalgsklisjé-kortet.
Bestill nytt tilvalgsklisjé-kort hos FP, angi feilmeldingen.

Ugyldig verdi

Sendingens vekt er ugyldig for den valgte forsendelsesmåte. Kontrollér og endre forsendelsesdataene.

Utskrift avbrutt
konvolutt flyttet

Konvolutten ble beveget umiddelbart før eller under
skrivingen.
Ta ut brevet og legg det inntil på nytt.

Utskrift max:
kontakt service

Du har allerede frankert 500 brev. mymail er blokkert for
flere frankeringer på denne dagen.
Du kan først frankere igjen på neste dag.

Validering misslykket

Last ned porto.

Varsel
svakt batteri

Skift ut batteriet (se kapittel 11.7).

Verdi overstiger
tillatt bruker belop

Portoverdien er høyere enn innstilt beløpsgrense
“Max porto” (vern mot for høy frankering).
Hvis du virkelig vil frankere brevet med innstilt
portoverdi: bekreft meldingen med
.
Du kan nå frankere med denne verdien.
eller
Avbryt med

.
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12.2 Tips om selvhjelp
Problem

Mulig årsak og tiltak

…generelt
Display uten indikering

Kontroller at nettkabelen er plugget korrekt.

Displaybelysning på,
men displayet er tomt

Trekk ut støpslet, vent i 1 minutt, plugg så støpslet i
igjen.

Merkelig oppførsel,
merkelig displayindikering

Velg og bekreft “Logge av” i hovedmenyen, trekk ut
støpslet, vent 1 minutt, plugg så støpslet i igjen. Hvis
problemet fortsatt finnes, må du ringe til
kundeservice.

mymail blokkeres og lager
stadig høye mekaniske
lyder

Trekk ut nettstøpslet MED EN GANG.
Kontroller om patronlåsen er lukket korrekt (se side 60).
Tilkoble mymail igjen.
Hvis problemet fortsatt finnes, må du ringe til
kundeservice.

…ved frankering
mymail skriver ikke

Føleren registrerer ikke brevet.
Legg brevet inntil høyre kant i brevåpningen og skyv
det inn til stopp. (Føleren befinner seg i nederste høyre hjørne i
brevåpningen.)
mymail registrerer ikke dobbelt portoetikett. Legg et
ark eller en tom konvolutt under etiketten som skal
påtrykkes og prøv på nytt.
mymail viser ikke hovedmenyen. Trykk
tasten (det
er tasten nederst til venstre) og prøv på nytt.
Det lå et brev i brevåpningen mens du utførte
innstillingene i betjeningsmenyen.
Ta ut brevet og legg det inntil på nytt.

Feilmeldinger og hjelp

Problem

Mulig årsak og tiltak

mymail skriver ikke
(fortsettelse)

Føleren registrerer ikke arket (f.eks. for prøvetrykk).
Brett arket på midten og legg det inntil i brevåpningen
med foldekanten vendt fram.

Tekstmelding skrives ikke
ut som forventet

Ikke fyll ut linjer med mellomrom.
Sett inn linjeskift med piltast ned.
Merk: mymail skriver alltid ut teksten sentrert!

Trykkbildet er forvrengt

Brevet ble forskjøvet under skrivingen. Det er best å
slippe løs brevet under skrivingen. Store konvolutter
må du bare støtte lett.

Lyder som ved frankering
selv om det ikke er satt inn
noe brev.

Det er ingen feil. Skrivehodet går i hvilestilling. Det
forhindrer at blekkpatronen tørker ut. Du kan forandre
tidsrommet (se kapittel 10.8).

…ved veiing og beregning av portotakst
Menyen “Vekt”
mangler i hovedmenyen

mymail “registrerer” ikke vekten. “Logge av” og trekk
deretter ut nettstøpslet. Vent et øyeblikk og kople så
mymail til igjen.
Hvis menyen “Vekt” fortsatt mangler: “Logge av” og
trekk deretter ut nettstøpslet. Kontroller vektens
stikkontakt og kople mymail til igjen.

Ingen vektindikering i
hovedmenyen

Det er ikke valgt forsendelsesdata, eller
forsendelsesdataene er ufullstendige.
Velg forsendelsesdata på nytt (se kapittel 5.1 og 5.2).
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Problem

Mulig årsak og tiltak

…ved nedlasting av porto
Det ønskede beløpet kan
ikke lastes ned

Ugyldig beløp. Legg inn en gyldig verdi og prøv på
nytt.
Det er tillatt med beløp i trinn på 100 KR.
Legg merke til at det maksimalt tillatte beløpet for
nedlastingen er avhengig av portobeholdningen som
er igjen i din mymail (se side 41).

…ved basisinnstillinger
Menypunktet “Konto
innstilling” mangler

Alle 3 disponible kontominner er opptatte. Slett en
konto som du ikke behøver lenger.

Feilmeldinger og hjelp

12.3 Automatisk feildiagnose (egentest)
Den automatiske feildiagnosen er et selvtestprogram som mymail kontrollerer alle
komponentene med.
Velg “Meny” i hovedmenyen og bekreft.

Velg og bekreft “Service”.

Velg og bekreft “Egentest”.

mymail gjennomfører nå en rekke
testrutiner. På displayet vises
gjenstanden for …

… og resultatet av testen.

Ved noen tester oppfordrer mymail deg til å legge inn data.
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Menyoversikt

Tekniske data

Tekniske data
Dimensjoner*

300 x 183 x 194 mm (bredde x høyde x dybde)

Vekt

2.5 kg

Nettforbindelse

230 V / 50 Hz
på siden, på baksiden av huset

Opptatt effekt

maks. 20 W

Batteri

3.6 V / 2.3 Ah / 2 mA
Omgivelsestemperatur -55 til +85°C
Materialnr. 90.4701.8004.00

Display

LCD, belyst, 100 x 33 bildepunkter

Trykkmetode

Blekkskriver

Trykkområde

maks. 123 x 25 mm

Trykkoppløsning

300 dpi

Ytelse

ca. 15 brev/minutt
maks. 500 brev/dag

Støyemisjon

66 dB(A)

Utstyr

Standard
–
–
–
–
–
–

Nedlasting av porto via integrert modem (TELESET)
batterisikret systemklokke
Chipkortleser
2 tekstmeldinger kan lagres (fritt redigerbare)
3 tilvalgsklisjéer: (B-economic, A-prioitaire, REK)
10 minneplasser

Alternativer
–
–
–
–

Integrert portoberegnende vekt (nom. vekt 2 kg)
Inntil 3 reklamemotiver / logoer kan lagres samtidig
Maks. 6 tilvalgsklisjéer (kan kun skiftes blokkvis)
Master Card

*) = plasseringsflate, ettersom det ikke finnes brevutkast og ingen spesielle anleggsflater
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Integrert portoberegnende vekt (alternativ)
Vektskala

3 g til 2000 g

Minste indikerte verdi
(indikeringens nøyaktighet)

1g

Nøyaktigheten på veiingen

+ 0.5 % av endelig verdi
–

Materiale for frankering
Format

Postkort til B4-konvolutt
Portoetiketter (dobbelte portoetiketter),
minimal etikettstørrelse 140 mm x 85 mm

Tykkelse

inntil 6 mm

Papirkvalitet

blekksugende materiale

mymail – betingelser for bruk og oppbevaring
Bruksomgivelse

skal kun brukes i lukkede rom

Driftstemperatur

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

relativ luftfuktighet

15 til 80%, ikke kondenserende
anbefales for beste trykkvalitet: 20 til 80%

Lagertemperatur

-25 til +60°C

Blekkpatron – betingelser for bruk og oppbevaring
Driftstemperatur

+10 til +40°C
anbefales for beste trykkvalitet: +15 til +35°C

relativ luftfuktighet

15 til 80%, ikke kondenserende
anbefales for beste trykkvalitet: 20 til 80%

Lagertemperatur

-25 til +60°C

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring
Declaration of Conformity
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Ordliste

Ordliste
Fjernverdiinnmatning
TELESET

Oppgjørssystem for frankeringsmaskiner fra
Francotyp-Postalia AG & Co. KG.
Under nedlasting av porto utveksles det
tallopplysninger mellom mymail og TELESETdatasenter via modem; dette fører til frigivelse
av ønsket portobeløp.

Godkjenne

“Godkjennelse” av frankeringsmaskinen, dvs. at
mymail nå er klar til frankering.

Kundeservice fast sum

Alle tjenestene tilTELESET-servicen er inkludert
i den månedlige faste kundeservice-summen.

Master Card

Master Card, som er å få kjøpt som alternativt
mymail-tilbehør, fungerer som tilgangskontroll.
Tilgangskontrollen med Master Card kan du
aktivere og deaktivere. Når tilgangskontrollen er
aktivert, er kun en person med Master Card
autorisert til å bruke mymail.

Modem

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

Parametre for valg av linje ut

En enkelt eller flere nuller og pauser for å velge
seg ut i offentlig telefonnett (prefix).

Personlig kode (PIN)

Med separat post fra Francotyp-Postalia har du
mottatt en personlig kode (PIN) for din mymail.
Ved første oppstart må du legge PIN-koden inn i
mymail. PIN-koden gir berettigelse til å laste
porto via modem.
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Portoetikett
(dobbelt portoetikett)

Selvklebende spesialetikett som du kan frankere
og lime på postsendingen.
Kreves for store, tunge og tykke sendinger som
ikke passer inn i brevåpningen i mymail for
frankering.
For mymail må du kun bruke dobbelte etiketter
fra Francotyp-Postalia (to portoetiketter på et
underlagsark).

Portoforskuddsbetaling
(overføring)

Forhåndsbetaling av porto på Postens
Kontantfrankering.

Portotrykk

Frankering av postsendinger for transport ved
norsk postverk. Under frankeringen skriver
mymail portoverdien, datoen, innleveringsstedet
(postnummer), Postverkets logo og
maskinkoden. I tillegg kan reklame og
forsendelsesmåte skrives på konvolutten.

Postbankkonto

Betaling av porto må gjøres på oppgitt
Postbankkonto. Dette vises på
betalingsblankettene.

Prøvetrykk

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

Prøvetrykk (Testutskrift)

Trykkbilde som består av en rekke ulike
mønster.
Prøvetrykk ved justering av blekkpatronen:
Ved hjelp av vannrette og loddrette streker kan
du justere blekkpatronen. Ved hjelp av
sirkelmønsteret kan du se om patronen er justert
korrekt.
I menypunktet “Testutskrift”:
Det prøvetrykket som lages her bruker kundeservice for å kontrollere mymails skriversystem.

Ordliste

TELESET-datasenter (TDC)

Datasenter til Francotyp-Postalia. Her frigis
nedlastet porto og administreres oppgjørene.
TELESET-datasenter står til disposisjon for
nedlasting av porto via integrert modem hele
døgnet.
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Stikkordregister

Stikkordregister
A

F

Alt i et nøtteskall 2

Fargepatron. Se Blekkpatron
Feil 55
generelt 76
ved basisinnstillinger 78
ved frankering 76
ved nedlasting av porto 78
ved veiing 77
Feildiagnose, automatisk 79
Feilkode rapport 55
Feilmelding 72
Fjernverdiinnmatning. Se TELESET
Format 82
Forsendelsesdata
endre 25
innstille 23
rette 25
Frankering 17, 27
brev 20
etiketter 20
fra konto 33
tykke brev 20

B
Batteri
skifte 67
tillatt type 67, 81
Batterirom 4, 68
Bekrefte 3
Betjening
eksempler 9
innføring 9
viktigste funksjoner 9
Blekkpatron
justere 61, 65
rense 64
sette inn 60
skifte 58
ta ut 58
tekniske data 82
vise oppfyllingsnivå 57
Brevåpning 4

C
Chipkort 8
se også mymailcard
Clear-tast 3, 9

D
Dagsstempel 17
laste ned 43
Dato
endre for portotrykk 18
fordatere 18
indikering på displayet 10
Destinasjon 23
Display 3, 4
Dobbelt portoetikett 20, 86

E
Egentest 79
Enter-tast 3, 9
Etiketter. Se Portoetiketter

G
Godkjenne 85

H
Home-taste 3
Hovedmeny 3
hente fram 3, 11
mymail i standardversjon 10
mymail med vekt 10
Hurtigvalg. Se Minne
Hviletilstand. Se Stand-by

I
Informasjonsvindu
forsendelsesdata 23
kontoer 36
lukke 3, 15
minneplasser for hurtigvalg 29
portotrykk 17
vise 15
Infotast 3
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Inndata
bekrefte 3
slette 3
Inndatatast. Se Enter-tast
Innlegging
av bokstaver 3, 13
av tall 3
av tekst 13
Installasjonsveiledning 2, 7, 69

J
Justageprozedur 65

K
Klokke, integrert 52
Klokkeslett
rette 53
sommertid inn/ut 52
vise 52
Konfigurasjon 55
Konfigurasjons rapport 55
Konto 10, 55
etablere 35
forandre navn 37
frankering fra ... 33
logge inn 33
skifte 34
slette 38
standardinnstilling 36
utskrift av report 55
Kontofunksjon 33
Kontrollfelt 4
Konvoluttmateriale 20, 82
Kortleser 4
Kundeservice 71, 76, 93

L
Laste ned porto 41
se også TELESET
tillatte beløp 41
Legge inntil brev 20
Linje ut, stille inn parametre 50
Linjeskift 13
Logge av 10, 21

M
Master Card 4, 9, 54, 85
Max porto 48
deaktivere overvåkning 48
innstilling av beløpsgrense 48
overskredet 75
Mellomrom 13
Meny 10
Menyoversikt 80
Merknader om denne bruksanvisningen 2
Minimum porto 49
aktivere/deaktivere 49
innstilling av beløpsgrense 49
slå av 49
Minne 10
forandre navn 31
hente fram 29
hurtigvalg 30
vise 29
Minneplasser for hurtigvalg 29
Se også minne
Modem
modemkontakt 4
parametre for valg av linje ut 50
mymail
oversikt 4
service 93
verdt å vite 8
mymail konto rapport 33, 55
mymailcard
Master 54
Portotabell 45
Reklame/Logo 46
Stedsklisjé 43
Tilvalgsklisjé 44

N
Nettforbindelse 4, 81
Norsk postverk
endring av portogebyrer 45
oppgjør over portoutgifter 41

O
Oppgjør etter avsendere 33

Stikkordregister

P

S

Patron. Se Blekkpatron
Piltaster 3
PIN 85
Portoetiketter 20, 86
Portotabell
aktualisere 45
laste ned 45
Portotrykk 86
innstille 17
prøvetrykk 15
Portoverdi
beregne med mymail 16, 23
innstille 17
innstille maks. verdi 48
maksimalverdi overskredet 48
vise 3
Portoverdi “0” 15
Postverk
endring av portogebyrer 45
oppgjør over portoutgifter 41
Postverkets service
deaktivere 25
ingen 23
markert 24, 25
velge 24
Prefix 50
Print ventetid 50
Problem. Se Feil.
Programvareversjon, vise 55
Prøvetrykk 15, 61, 86, 87

Særtegn 3, 13
Samsvarserklæring 83
Sats- og særtegn 13
SD rapport 55
Service. Se Tilleggsservice
Sikkerhetsinstrukser 2, 7
Slå av. Se Logge av
Sletting
forsendelsesdata 25
konto 38
minneplasser for hurtigvalg 32
reklame 47
tekst 14
Sletting.Se også Clear-tasten
Sommertid inn/ut 52
Stand-by 10, 21, 34
Stedsklisjé, annen 43
Stempelavtrykk. Se Portotrykk
Summetone 50
vente for 51

R
Rapporter 55
Register 39, 55
utskrift av rapport 40, 55
vise 39
Registrering av portoutgifter 33
Reklametrykk 8, 17
innstille 18
ny 46
slette 47
Rengjøring 57

T
Talltaster 3
Tastatur 3, 4
Tastfunksjoner 3, 9, 13
Tekniske data 81
Tekst 8
avbryte innlegging 14
innlegging 13
slette 13
store/små bokstaver 13
TELESET 8, 41, 85
feil ved nedlasting av porto 78
skrive ut kvittering 42
Tilgangskontroll 9, 54
Tilleggsservice 23
Tilvalgsklisjé 23
innstille påtrykk (klisjé) 19
laste ned nye tilvalgsklisjéer 44
påtrykk 17
velge for portotakst 23
Type sending 23
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U
Utbedring av feil 71
Utskrift av rapporter
feilkode rapport 55
konfigurasjoner 55
kontoanalyse 55
register rapport 55
SD rapport 55
vekt rapport 55

V
Valg av linje ut 50
Veiing 26
Vekt 3, 4, 55
demontere 67
sette på 68
slå av 16
slå på 16
tarere 56
utskrift av rapport 55
Vektindikering 10, 16
Velge
i menyen 11
reklame/logo 18
tekst 18
Vern mot uvedkommende bruk 9, 54

Kundeservice

Kundeservice

Hver mymail - frankeringsmaskin får kontrollert
“hjerte og nyrer” før den forlater fabrikken. Hvis det
på tross av vår omfattende kvalitetskontroll skulle
oppstå feil på din mymail, 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
Tlf.:
Support:
Fax:

23338833
82010014
23338844

e-post:
Website:

info@postrom.no
www.postrom.no
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