Frankeringsmaskin

Bruksanvisning
Første skritt

2 PostBase Mini

Om denne bruksanvisningen
Vi ber deg lese denne anvisningen før du stiller opp PostBase Mini-frankeringsmaskinen og tar den i bruk. Oppbevar bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av
PostBase Mini. Anvisningen er rettet mot brukerne av PostBase Mini-frankeringsmaskinen.
Denne anvisningen beskriver hvordan PostBase Mini-frankeringsmaskinen stilles
opp og tas i bruk, og inneholder grunnleggende informasjon for bruk av
PostBase Mini. Funksjoner som beskrives i denne anvisningen, men som ikke er tilgjengelig på alle PostBase Mini-enheter (bl.a. på grunn av postforskrifter i de enkelte
land), er merket, f.eks. med (ikke tilgjengelig i alle land).
Ytterligere dokumenter

Sikkerhetsinstrukser

I Bruksanvisningen PostBase Mini (referansehåndbok) –
tilgjengelig på engelsk, tysk og fransk som download hos
Francotyp-Postalia – finner du en komplett beskrivelse av
PostBase Mini.
Installasjonsveiledningen (informasjonsark) viser en oversikt
over de enkelte skritt ved første igangsetting.
Informasjon om de enkelte lands spesifikke funksjoner og
spesielle bestemmelser finner du i et Vedlegg til bruksanvisningen (hvis tilgjengelig for landet ditt).
Følgende signalord og symboler markerer sikkerhetsinstruksene i denne anvisningen:
Advarsel! mot personskader og miljøskader, f.eks. fare for at
man skader seg.
OBS! henviser til mulig skade på frankeringsmaskinen eller
uregelmessigheter under frankeringen.
Denne anvisningen fremstiller produktnavnene med en svært
forenklet skrivemåte, PostBase Mini.

Tekstelementer
og symboler

Bilder

Følgende symboler og tekstelementer brukes i denne
anvisningen:
• Handlingsinstrukser begynner med et listepunkt.
– Ved oppramsinger brukes det tankestrek.
Menynavn og alternativer fra betjeningsmenyen er skrevet med
store bokstaver, f.eks. MENY.
Et tips gir hjelp og ekstra idéer om forbedring av betjeningsprosedyren.
Displaybildene i denne anvisningen er generelle eksempler
som kan avvike fra den konkrete visningen på din
PostBase Mini. Som eksempel på valuta brukes Euro.
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Sikkerhetsinstrukser

PostBase Mini er en digital frankeringsmaskin med blekkskriver-teknologi for
frankering av brevpost. PostBase Mini oppfyller kravene i gjeldende sikkerhetsbestemmelser for informasjonstekniske innretninger i kontoromgivelser.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du følge instruksjonene under:
Unngå elektriske farer
• Kople PostBase Mini-frankeringsmaskinen kun til en jordet sikkerhetsstikkontakt.
Forviss deg om at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene du finner på
typeskiltet til strømforsyningsenheten.
• Bruk kun den spesifiserte strømforsyningsenheten XP POWER LTD. VEH40US24.
• Kontroller at stikkontaktene for tilkopling av PostBase Mini er i nærheten og lett
tilgjengelige.
• Ved fare må du straks trekke ut støpslet. Kontakt kundeservice.
• Pass på at det ikke kommer uvedkommende gjenstander inn i de indre delene av
PostBase Mini.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten før du skal rengjøre PostBase Mini.
Unngå mekaniske farer
• Ikke fjern noen sikkerhets- og verneinnretninger. Du må verken deaktivere dem
eller sette dem ut av funksjonsdyktig stand.
• Ikke demonter noen deler av huset.
Tilbehør og forbruksmaterial
• Vi anbefaler at det kun benyttes FP-tilbehør og originale FP-deler. Produsenten FP
sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Produsenten FP kan på tross av markedsobservasjoner ikke vurdere eller bekrefte at produkter som ikke er frigitt av
produsenten er pålitelige, sikkerhet og egnethet. Vi gir full funksjonsgaranti for
PostBase Mini ved leveringstidspunktet kun ved bruk av originale blekkpatroner fra
Francotyp-Postalia.
• Bruk den vedlagte strømforsyningsenheten eller en som er godkjent av FrancotypPostalia. Kontroller at strømforsyningsenheten ikke er skadet.

Sikkerhetsinstrukser

• Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller at
kablene ikke er skadet.
• Det kan være helseskadelig å svelge blekk. Unngå at øynene kommer i kontakt
med blekket. Sørg for at blekkpatronene holdes utilgjengelige for barn. Nærmere
veiledning om bruk er vedlagt blekkpatronen.
• Vi anbefaler at man kun benytter de batteriene som kan kjøpes hos FP-partneren.
Produsenten FP sikrer at disse er pålitelige, sikre og egnet. Følg de instruksjonene
om korrekt bruk og destruksjon som leveres sammen med batteriene.
Generelle sikkerhetsinstrukser
• Utfør oppstilling og første igangsettelse av frankeringsmaskinen PostBase Mini i
samsvar med denne veiledningen.
• Hvis du flytter PostBase Mini fra en kald omgivelse (dvs. under 10 °C):
Pakk ut PostBase Mini og vent i minst to timer før du kopler til den til og tar det i
bruk. Frankeringsmaskinen trenger denne tiden for å kunne tilpasse seg omgivelsesbetingelsene. Eventuell fuktighet som har kondensert slipper ut.
• Sørg for at vedlikehold og reparasjoner kun utføres av fagpersonale som Francotyp-Postalia har autorisert. Ellers slettes garantikravet.
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Kort oversikt over PostBase Mini

Vekt med
vektplattform

Display / Touchscreen
Penn til berøringsbetjening:
trekk ut til høyre
Kontrollfelt, under dekslet:
blekkpatron

Tast
PÅ / AV

Brevåpning

Typeskilt
(på undersiden)

Batterirom
(på undersiden)

Tilkoplinger (sett fra høyre)
Tilkopling PC
USB
Tilkopling for ekstern enhet
USB
Tilkopling lokalt computernettverk
LAN
Tilkopling ekstern strømforsyningsenhet
Bruk kun spesifisert strømforsyningsenhet: XP POWER LTD. - VEH40US24

Kort oversikt over PostBase Mini

Verdt å vite om PostBase Mini
PostBase Mini er en digital frankeringsmaskin for små
postmengder, og har en berøringsfølsom skjerm (touchscreen). Den utmerker seg med sin kompakte konstruksjon og intuitive betjening. Den velprøvde inkjetutskriftsteknologien (blekkstråleutskrift) sørger for rene
portotrykk.
Intuitiv betjening

Frankere

PostBase Mini klarer seg med én eneste, sentralt plassert tast: til å slå av og på. For alle andre handlinger
kommer du med den oversiktlige betjeningsveiledningen på det 3,5" store fargedisplayet alltid raskt og
sikkert dit du vil.
Bare slå på PostBase Mini, velg produkt, legg inn
brevet – ferdig!
Maskinen kan frankere forsendelser i material som
kan suge opp blekk – fra portkort til brev i formatet
ISO B4 og 6 mm tykkelse – i tillegg til spesielle
frankeringsetiketter.

Brev som reklameplattform

I tillegg til frankering kan du også trykke reklame direkte
på sendingen.
I forbindelse med PC-kontrollprogramvaren (ekstrautstyr) kan det også være en tekstmelding, omtrent som
en SMS (hvis det er tilgjengelig for landet ditt).

Laste ned porto

Portoforrådet for frankering kan du enkelt laste ned til
frankeringsmaskinen fra datasenteret. Om ønskelig
passer også PostBase Mini selv på at tilgodehavendet
er tilstrekkelig, og oppfordrer deg automatisk om å laste
ned porto.
(Tilgjengelighet og håndtering av funksjonene i forbindelse med
avregning av portokostnader er avhengig av de enkelte land.)

Online Services:
fleksibel og alltid aktuell

Med PostBase Mini kan du være sikker på at du alltid
arbeider iht. Postens aktuelle portotakster. Nye posttariffer, reklamemotiver eller maskinprogramvare – alle
oppdateringer lastes direkte fra datasenteret til din frankeringsmaskin.
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Tilleggsfunksjoner

Vekten som er integrert i frankeringsmaskinen hus på
en plassparende måte beregner brev og pakkers vekt
på en rask og nøyaktig måte. Den beregnete vekten går
rett inn i portoberegningen.
Kontofunksjon – PostBase Mini gjør det mulig å registrere og avregne portokostnadene iht. kostnadssteder.
Tilgangskontroll – Med en PIN-kode kan du beskytte
din PostBase Mini mot uvedkommende.
Betjene PostBase Mini fra PC-en (alternativ) –
Francotyp-Postalia tilbyr programvare for styring og
forvaltning av frankeringsmaskinen via en PC
f.eks. NavigatorBasic / NavigatorPlus.

Oppstilling og igangsetting

3

Oppstilling og igangsetting

Punkt 1:

Utpakking og kontroll av pakkens innhold

Advarsel! Du må ikke ta PostBase Mini i drift hvis deler er skadet eller
mangler. Ta kontakt med Kundeservice.
OBS! Gjennomfør punktene i den rekkefølgen de er oppgitt. Ta en titt i
PostBase Mini installasjonsveiledning (informasjonsark).
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Frankeringsmaskinen PostBase Mini
Blekkpatron
Nettkabel
Strømforsyning
USB-kabel
Ethernet-kabel
Bruksanvisning «Første skritt»
Installasjonsveiledning (informasjonsark).
Vektplattform (utførelse som bestilt)
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• Pakk opp kartongen.
• Kontroller at pakkens innhold er komplett
og uskadet.
Oppbevar emballasjen og transportsikringen
for skriversystemet. Bruk den senere hvis du
en gang skal transportere PostBase Mini
eller levere den til kundeservice.

Punkt 2:

Oppstilling

OBS! Hvis du flytter PostBase Mini fra en kald omgivelse (dvs. under 10 °C):
Pakk ut PostBase Mini og vent i minst to timer før du kopler den til.
PostBase Mini trenger denne tiden for å kunne venne seg til omgivelsesbetingelsene.
• Velg oppstillingssted med følgende omgivelsesbetingelser:
– Romtemperatur: 15°C til 35°C .
– Uten direkte innfallende sollys.
– Stikkontakt like i nærheten.
– Nettilkobling med internettilgang.
• Plasser PostBase Mini på et stabilt, plant
og vannrett underlag som ikke er utsatt for
vibrasjoner.
• Dra beskyttelsesfolien av displayet.
Montere vektplattformen
Spor

• Hold vektplattformen slik at sporet i foten
peker bakover.
• Sett vektplattformen ovenfra på tappen til
vekten. Sporet i vektplattformens fot må gli
inn i føringen på vekttappen.
• Trykk lett med flat hånd ovenfra på vektplattformen.

Oppstilling og igangsetting

Punkt 3:

Fjerne transportsikringen
For å beskytte skriversystemet er det en
transportsikring av papp i patronholderen.
Slik fjerner du transportsikringen:
• Løft kontrollfeltet oppover til det stanser.
Det smetter merkbart i lås i denne stillingen.

• Trekk pappen (transportsikring) opp og ut
av patronholderen.
Merk: Blekkpatronen settes inn først under
installasjonen (Punkt 6).

Transportsikring
• Skyv kontrollfeltet tilbake til utgangsstilling
igjen.

Ta vare på transportsikringen. Bruk den
igjen hvis du noen gang skal transportere
PostBase Mini eller levere den til kundeservice.
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Punkt 4:

Tilkobling

Advarsel! Bruk den vedlagte strømforsyningsenheten eller en som er godkjent av Francotyp-Postalia. Kontroller at strømforsyningsenheten ikke er
skadet.
Bruk de vedlagte eller av Francotyp-Postalia godkjente kablene. Kontroller
at kablene ikke er skadet.
PostBase Mini skal kun koples til en sikkerhetsstikkontakt. Forviss deg om
at nettilkoplingen tilsvarer de spenningsverdiene du finner på typeskiltet til
strømforsyningsenheten.
Kontroller at stikkontakten for tilkobling av PostBase Mini er i nærheten og
alltid er lett tilgjengelig.

Alternativ

• Koble frankeringsmaskinen til det lokale
datamaskinnettverket (LAN).
• Koble frankeringsmaskinen til PC-en
(alternativ).
• Stikk apparatstøpselet til strømforsyningsenheten inn i nettkontakten til frankeringsmaskinen. Stikk nettkabelen inn i nettkontakten til strømforsyningsenheten. Nå kan
du kople nettkabelen til stikkontakten.

Oppstilling og igangsetting

Punkt 5:

Slå på
• Trykk på tasten på kontrollfeltet.
Tast- og displaybelysningen slås på.
PostBase Mini gjennomfører en selvtest og
starter installasjonsrutinen.

Punkt 6:

Installere
PostBase Mini leder deg skritt for skritt
gjennom installasjonsrutinen. Følg instruksjonene på displayet.
Les kapittel 4.3 for informasjon om omgang
med displayets berøringsfunksjon og for
betjening.
• Hold R-PIN-koden klar (leveres separat).
• Trykk på feltet med ønsket språk.
• Bekreft med feltet
installasjonen.

og fortsett
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I PostBase Mini er det lagret standardinnstillinger for forbindelsen til FP-infrastrukturen.
Med disse innstillingene skulle det i de fleste
tilfeller være enkelt å opprette forbindelse.
For å teste forbindelsen til FP-infrastrukturen
med denne forhåndsinnstillingen:
• Trykk på feltet

.

Skulle du ikke få forbindelse, starter kommunikasjonsassistenten (Wizard) for innstilling
av forbindelsesdataene.
• Velg den innstilling som passer til nettverket ditt og fortsett med feltet
. Spør
eventuelt nettverksadministratoren din.

Oversikten «Forbindelsesinnstillinger»
i vedlegget til bruksanvisningen
«Første skritt» viser og forklarer de mulige
innstillingene.
OBS! Under den videre installasjonsprosessen starter PostBase Mini eventuelt på nytt
flere ganger. Ikke kople PostBase Mini fra
nettet!
• Legg inn Repository-PIN (R-PIN).
• Bekreft med feltet

.

PostBase Mini laster nå programvare og
data og starter deretter på nytt.
• Følg instruksjonene på displayet.

Oppstilling og igangsetting

Deretter oppfordrer PostBase Mini deg til å
sette inn blekkpatronen.
• Løft kontrollfeltet oppover til det stanser.
Det smetter merkbart i lås i denne stillingen.
• Ta blekkpatronen ut av emballasjen.
• Ta dysebeskyttelsen av blekkpatronen.
Se også informasjonsarket som er vedlagt
blekkpatronen.
• Hold blekkpatronen med kontaktene forover, dvs. mot forsiden på frankeringsmaskinen.
• Sett blekkpatronen inn i patronholderen.
• Press deretter blekkpatronen nedover til
den stanser. Blekkpatronen smekker
merkbart i lås. En liten, grønn slåe fester
patronen i holderen.

• Skyv kontrollfeltet tilbake til utgangsstilling
igjen.
PostBase Mini kalibrerer patronen …

15

16 PostBase Mini

… og oppfordrer deg deretter til å foreta en
prøveutskrift.
• Legg en tom konvolutt inntil høyre kant i
brevåpningen og skyv den inn til den
stanser.
Så snart brevsensoren (i bakerste høyre
hjørne av brevåpningen) registrerer konvolutten, klemmer PostBase Mini fast konvolutten og skriver ut prøvetrykket.
Prøvetrykk (eksempel)

• På testtrykket må du finne de numrene
hvor
– de vannrette delstrekene ligger så nøyaktig ved siden av hverandre og
– de loddrette delstrekene så nøyaktig
over hverandre som mulig.
Blekkpatronen er riktig justert når både de
vannrette og de loddrette delstrekene danner
en linje ved nummer 5.
• Bekreft med feltet

.

Hvis de vannrette og / eller loddrette delstrekene ikke ligger på linje ved nummer 5:
• Fortsett prosedyren med å justere
patronen med
.

Oppstilling og igangsetting

Justere patron: vannrett linje
• Oppgi nummeret der de vannrette delstrekene ligger så nøyaktig ved siden av hverandre som mulig.
I eksempelet er dette nummer «4».
(Ved behov: Slett det viste nummeret
med CE.)
• Bekreft og fortsett med

.

Justere patron: loddrett linje
• Oppgi nummeret der de loddrette delstrekene ligger så nøyaktig over hverandre
som mulig.
I eksempelet er dette nummer «7».
(Ved behov: Slett det viste nummeret
med CE.)
• Bekreft og fortsett med

.

• Legg i en tom konvolutt for det nye prøvetrykket.
• Evaluer det nye prøvetrykket. Om nødvendig må justeringen gjentas inntil blekkpatronen er korrekt justert.
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• Kontakt med datasenteret / laste porto.
For å kunne frankere med PostBase Mini,
må PostBase Mini ha en tilsvarende portotilgodehavende. Til dette kreves det kontakt
med datasenteret. Prosedyre, mulige ladebeløp samt avregning av portokostnadene
avhenger av postbestemmelsene i de
enkelte land.

Frankeringsmeny (eksempel)

PostBase Mini viser frankeringsmenyen.
Installasjonen er avsluttet.

I MENYen kan du tilpasse grunninnstillingene
i PostBase Mini slik du ønsker det (lysstyrke
på displayet, lydsignaler, standby-tid,
PIN-beskyttelse etc.).
I MENYen har du også tilgang til kostnadsstedsfunksjonen til PostBase Mini.

Grunnleggende informasjon angående betjening

4

Grunnleggende informasjon angående betjening

I dette kapitlet gjøres du kjent med grunnfunksjonene til og betjeningen av frankeringsmaskinen PostBase Mini.

4.1

Slå på / av PostBase Mini
Slå på
• Trykk på tasten på kontrollfeltet.
Tast- og displaybelysningen slås på.
PostBase Mini gjennomfører en selvtest og
viser til slutt frankeringsmenyen.
Er tilgangskontrollen aktivert, må du taste inn
PIN-koden din i løpet av startrutinen.

Slå av
3 sekunder

• Hold tasten trykket i tre sekunder.
PostBase Mini avslutter eventuelt pågående
prosesser og slås så av. Taste- og displaybelysningen slukkes. Berøringsfunksjonen er
ikke aktiv.
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Koble PostBase Mini fra nettet
OBS! Før du kopler PostBase Mini fra nettet
må du alltid slå av PostBase Mini ved å
trykke lenge på tasten.
Trekk aldri ut nettstøpselet og avbryt heller
aldri strømtilførselen på annen måte før skriversystemet er kjørt i tett posisjon. Bare på
denne måten kan du forebygge en uttørking,
slik at du opprettholder en jevn trykkvalitet.
• Trykk på PÅ / AV-tasten i tre sekunder for
å slå av frankeringsmaskinen.
Taste- og displaybelysningen slukkes.
• Trekk støpselet til strømforsyningsenheten
ut av stikkontakten.

4.2

Hviletilstand (Standby)
Når frankeringsmaskinen står ubenyttet over
en viss tid, koples den automatisk over i hvilemodus (Standby).
I hviletilstand er displayet mørkt og tasten
lyser. Touchfunksjonen er ikke aktiv.
Ved et kort trykk på tasten PÅ / AV «vekkes»
PostBase Mini igjen.

Grunnleggende informasjon angående betjening

4.3

Skjermelementer og betjeningsmåte

I dette kapittelet kan du lese mer om brukergrensesnittet til PostBase Mini-frankeringsmaskinen. Du lærer mer om Touchscreen, skjermelementene og de ulike menyene, visningstyper og symbolene.

4.3.1

Touchscreenen

Når displayet er belyst er Touchscreen aktiv. PostBase Mini betjenes enkelt ved å
berøre skjermelementene med fingeren.
Generell betjeningsmåte
Trykk kort med fingeren på ønsket element
på skjermen (eksemplet viser feltet med
portoverdien).
PostBase Mini utfører den aktuelle
handlingen.

Bruk pilene til å bla opp- eller nedover.
Du kan også bevege på skyveren med fingeren. Når du slipper aktualiseres innstillingen.

Skyver

Skrollebalke

Penn

Penn for berøringsbetjening
I stedet for fingeren kan du også bruke den
vedlagte pennen. Pennen er festet bak i kontrollfeltet. Trekk den ut bakover til høyre.
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Felt
Feltene uthever seg fra skjermbakgrunnen
med en ramme.
Alt etter funksjon kan den ha ulike tilstander:
Feltet kan berøres lett / er aktiv.

Felt er valgt.

Det trykkes på feltet akkurat nå.

Feltet kan ikke trykkes / er deaktivert.

Standardfeltene
Begrepet «standardfelt» betyr feltene for
standardfunksjonene:
Bekreft / lagre – en inntasting, en melding,
bekrefte sikkerhetsspørsmål.
Lagre viste innstillinger.
Avbryt – Avbryte inntasting / funksjon.
Tilbake – Gå tilbake til forrige vindu / overordnede meny. Gå et trinn tilbake.
Neste – bekrefte en melding og fortsette,
overta en inntasting og fortsette med neste
skritt.

Grunnleggende informasjon angående betjening

4.3.2

Frankeringsmenyen

Frankeringsmenyen vises etter at maskinen er slått på og startrutinen er avsluttet på
en vellykket måte. Den viser de aktuelle innstillingene for frankering.
Reklametrykk:
Reklamemotiv / tekstmelding (alternativ)

Portoverdi (produktpris)
Dato

Vekt

Aktuell konto

De innstilte
forsendelsesdataene
Flere hurtigvalg

Hurtigvalg
(valgt)

Tilgjengelige
hurtigvalg

Åpne menyen, tilgang til
– Spesialfunksjoner
– Forvaltningsfunksjoner
– Basisinnstillinger
– Servicefunksjoner

Funksjoner i frankeringsmenyen

I frankeringsmenyen
– har du en oversikt over alle innstillingene
angående portotrykket
– frankerer du selv sendingene dine
– kan selv veie sendingene dine
– kan du åpne menyen
– vises altså innstillingene.

Betjeningsmåte

Trykk på feltet for å velge en funksjon eller
innstilling. Alt etter valgt funksjon åpnes så
en utvalgsliste, en innstillingsmeny eller en
meny med ytterligere valgmuligheter.
De enkelte meny- og visningstypene og
betjeningsmåte er beskrevet detaljert i de
påfølgende kapitlene.
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4.3.3

Produktmenyen

I produktmenyen stiller du inn produktet for portotrykket.
Hente fram produktmenyen
Åpne produktmenyen ved å trykke på feltet
med portoverdien.

Portoverdi
Vekt

Til venstre i displayet viser produktmenyen
de forsendelsesdataene som står til rådighet.
Finnes det mer enn tre valgmuligheter, kan
du bla.
Innstilt vekt for beregning av porto vises til
høyre på displayet.
Portoverdien og feltet
vises bare når alle
nødvendige forsendelsesdata er valgt.
Med feltet
kan du få vist de valgte forsendelsesdataene.

Tilgjengelige
forsendelsesdata

Skrollebalke

Grunnleggende informasjon angående betjening

Trykk på ønsket innstilling

Velge forsendelsesdata
Trykk på feltet med ønsket innstilling for å
velge forsendelsesdataene for et produkt.
PostBase Mini overtar valget ditt, og til venstre på displayet vises de neste forsendelsesdataene du kan velge blant. Slik leder
PostBase Mini deg skritt for skritt gjennom
produktinnstillingen.
Med feltet
bekrefter du de valgte produktinnstillingene og går tilbake til frankeringsmenyen.

Bla i listen
Bekreft
+ tilbake til frankeringsmenyen

Deaktivere forsendelsesdata
Med feltet
kan du skrittvis slette de valgte
forsendelsesdataene.

Vise innstilte forsendelsesdata
Trykk på feltet for å vise valgte forsendelsesdata
.
PostBase Mini viser valgte forsendelsesdata
i et pop-up-vindu.
Pop-up-vinduet lukkes med feltet

.

Gå til frankeringsmenyen
Innstille produkt for frankering

Med feltet
innstiller du det viste produktet
for frankering og man går tilbake til frankeringsmenyen.

Avbryte produktmeny

Med feltet
deaktiverer du alle forsendelsesdata og forlater produktmenyen.
I frankeringsmenyen forblir det sist benyttede
produktet innstilt.
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4.3.4

Menyen
Med feltet MENY åpner du menyen.
Her har du tilgang til grunninnstillingene samt
forvaltnings- og servicefunksjonene.

Meny (eksempel)

Med piltastene kan du bla videre eller tilbake
i menyen.

Ytterligere funksjoner

4.3.5

Utvalgslister
Utvalgslister (f. eks. for reklametrykk) viser
deg alle tilgjengelige innstillinger. Den aktuelle innstillingen er merket med grønt.
Med piltastene kan du bla i listen.
Ved å berøre det respektive feltet kort velger
du en av de tilbudte innstillingene.

Aktuell innstilling
Vise flere
valgmuligheter

Grunnleggende informasjon angående betjening

4.3.6

Innstillingsmenyer

For tilpasning og valg av innstillinger åpnes det en egen meny. Innstillingsmenyer finnes i forskjellige varianter, f.eks. som liste med mulige innstillinger du kan velge, eller
med tasteblokk for å taste inn sifre og bokstaver.
Lister
Til venstre i displayet viser PostBase Mini de
innstillingene som står til rådighet. Den aktuelle innstillingen er fremhevet med grønt.
Dersom det finnes mer enn fire valgmuligheter, vises et rullefelt.
Med feltet
lagrer du den aktuelle innstillingen og forlater innstillingsmenyen.
Med feltet
forlater du innstillingsmenyen
uten å lagre.
Aktuell innstilling
Lagre
aktuell innstilling

Inntasting per tasteblokk
Visningsfelt

Med tasteblokken taster du inn verdier.
Visningsfeltet viser inntastingen din.
Tasteblokken er alltid tilpasset den enkelte
situasjon: Avhengig av om rene tallverdier
eller sifre og bokstaver skal tastes inn,
endres tastenes påskrift.

Lagre inntasting
Tast med spesielle funksjoner
(her: tilbakestille til aktuell dato)

I den grad den finnes, har tasten nede til
venstre en spesialfunksjon som er tilpasset
den aktuelle betjeningshandlingen. I innstillingsmenyen for frankeringsdato er dette for
eksempel funksjonen «tilbakestille til aktuell
dato».
Inntastinger slettes med CE.
Med feltet
lagrer du den viste innstillingen og forlater innstillingsmenyen.
Med feltet
forlater du innstillingsmenyen
uten å lagre.
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Visningsfelt

Inntasting iht. telleverksprinsippet
(ikke i alle land)
For enkelte spesielle innstillinger bruker
PostBase Mini telleverksprinsippet.
Funksjonsmåte: Med pilene øker eller reduserer du tallverdien for hvert enkelt sifferfelt
helt til ønsket verdi vises i visningsfeltet
øverst til høyre.
Den viste verdien lagres med feltet

.

Med feltet
forlater du innstillingsmenyen
uten å lagre.
Øke verdien
Redusere verdien

4.3.7

Pop-up-vindu
Ved noen innstillinger åpnes et vindu som
delvis dekker over det aktuelle vinduet (popup-vindu). Pop-up-vinduet oppfordrer til en
handling. Meldinger og visning av PC-modus
(bruk av PC-kontrollprogramvaren for
PostBase Mini) vises som pop-up.
Noen pop-up-meldinger er selvkvitterende,
dvs. at de etter en viss tid forsvinner av seg
selv.

Nei / avbryte

Ja / bekrefte

Grunnleggende informasjon angående betjening

4.3.8

Prosedyrer / inntastingsassistent (Wizards)
Ved omfangsrike innstillinger som f.eks. ved
konfigurering av nettverksforbindelsen, leder
PostBase Mini deg skritt for skritt gjennom
alle nødvendige inntastinger.
Alt etter behov benyttes ulike visningstyper.
Med feltet
overtas den aktuelle innstillingen og du går til neste skritt.
Med feltet
kan du gå tilbake til forutgående skritt.
Trykker du på feltet
i det første vinduet i
prosedyren, forkaster du alle inntastinger og
forlater prosedyren.
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5

Frankere

5.1

Innstille portotrykk
Innstille reklametrykk

Innstille portoverdi / produkt
Dato

Informasjon
om produktet

Åpne utvalgsliste
med flere hurtigvalg

Hurtigvalg
(innstille postprodukter)

Åpne menyen:
– Endre dato
– Skifte kostnadssted

Detaljer vedr. portotrykk fra postselskapet i landet ditt finner du i det landsspesifikke
vedlegget til bruksanvisningen.
I brukerhåndboken for PC-programvaren finner du informasjon om hvordan du
enkelt kan innstille portotrykket på PC-en ved hjelp av en kontrollprogramvare
som fås som ekstrautstyr fra Francotyp-Postalia (f.eks. NavigatorBasic).

Frankere

5.2

Legge inn og frankere brev

PostBase Mini kan frankere postkort og brev med en tykkelse på opptil 6 mm. Hvis
sendingene er tykkere, må du frankere konvolutten mens den er tom eller bruke frankeringsetiketter med en lengde på minst 140 mm. Frankeringsetiketter som egner
seg til PostBase Mini kan du bestille hos din FP-representant.
Når PostBase Mini viser frankeringsmenyen
med ønsket innstilling for portotrykket, kan du
legge inn sendingen for frankering.

PostBase Mini er klar til frankering

• Legge inn brevet:
– siden det skal skrives på vendt opp
– overkant vendt fram.
• Legg brevet på høyre kant i brevåpningen
og skyv det inn til det stanser.
Så snart sensoren (i bakerste høyre hjørne
av brevåpningen) registrerer brevet, klemmer PostBase Mini brevet fast og skriver på
det (frankerer).
Under frankering informerer en melding
på displayet om den pågående utskriftsprosessen.
Vent med å ta ut brevet til frankeringsmenyen
vises på displayet igjen og PostBase Mini har
frigitt brevet.
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Tillegg – Forbindelsesinnstillinger (oversikt)

Tillegg
Forbindelsesinnstillinger (oversikt)
Tabellen på de neste sidene gir en oversikt over de mulige forbindelsesinnstillingene
og deres betydning.
Tilkobling
ETHERNET

Nettverksforbindelse. PostBase Mini
kommuniserer med Francotyp-Postalia
infrastrukturen (FPI) via Internett.
(Fast forhåndsinnstilling, kan ikke forandres.)

DHCP

DHCP = AKTIVERT

Dynamic Host Configuration Protocol.
Kommunikasjonsprotokoll som gir automatisk
oppkobling mot et nettverk.
Velg denne innstillingen dersom ditt nettverk
støtter DHCP.
(Fabrikkinnstilling)

DHCP = DEAKTIVERT

Velg denne innstillingen dersom ditt nettverk ikke
støtter DHCP.
Ved manuell konfigurering av nettverksforbindelsene må du legge inn følgende parametere etter
hverandre:
– Statisk IP-adresse for din PostBase Mini
– Subnet-Mask
– Default (Standard)-Gateway
– IP-adresse for DNS-serveren.
Henvend deg til din nettadministrator dersom du
har spørsmål.
Merk: Når du legger inn IP-adresser, må du også
skrive punktumene!
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Proxy-Server
PROXY = DEAKTIVERT

En server som fungerer som «bro» mellom et
bedriftsnettverk (intranett) og Internett.
Velg denne innstillingen dersom nettverket ditt
ikke bruker en proxy-server.
(Fabrikkinnstilling)

PROXY = AKTIVERT

Velg denne innstillingen dersom nettverket ditt
bruker en proxy-server.
Da må du legge inn følgende parameter:
– Proxy-serverens IP-adresse eller alias
– Portnummer.
Henvend deg til din nettadministrator dersom du
har spørsmål.

Proxy-Authentikacation
(kun for Proxy = Aktivert)
DEAKTIVERT

Tilgangskontroll til proxy-server
(brukernavn og passord).
Velg denne innstillingen dersom din proxy-server
ikke krever innlogging.
(Fabrikkinnstilling)

AKTIVERT

Velg denne innstillingen dersom din proxy-server
krever autentisering.
Følgende opplysninger er nødvendig:
– Brukernavn for tilgang til proxy
– Passord.
Henvend deg til din nettadministrator dersom du
har spørsmål.

Dersom ditt nettverk kun støtter uttrykkelig autoriserte maskiner, trenger nettverksadministratoren MAC-adressen til din PostBase Mini. Denne finner du i
menyen «Netverksinnstillinger».

Tillegg – Forbindelsesinnstillinger (oversikt)

Informasjon for nettverksadministratorer
PostBase Mini trenger en nettverkstilkopling (Ethernet) med en min. overføringshastighet på 10 Mbit/s for bl.a. å kunne laste porto fra Francotyp-Postalia-serveren. Vi
anbefaler nettverkskabler i kategori CAT5E.
For overføring brukes vanligvis kommunikasjonsprotokollen TCP/IP (v4 only) ved
hjelp av en «https»-forbindelse med TLS v1.2-kryptering via port 443. I sjeldne
enkelttilfeller benyttes også en «http»-forbindelse via port 80. Brannmuren din må
akseptere disse to portene. Forsøker å opprette forbindelse med *.francotyp.com.

35

36 PostBase Mini

Tekniske data
Dimensjoner
– Lengde
– Bredde / Dybde
– Høyde

310 mm
205 mm
230 mm

Vekt

3,0 kg

Strømforsyning

24 VDC / 0,7 A (via ekstern strømforsyningsenhet)
Kapslingsgrad III

Tilkopling til strømnett

Ekstern strømforsyningsenhet:
XP POWER LTD. - VEH40US24
100 - 240 V / 0,93 A / 47 - 63 Hz

Effektbehov

40 W, Energy Star
<1 W (slått av)
<7 W (standby)

Batteri

3,6 V / 2 Ah / 20 mA
bestillingsnummer 90.4701.8004.00

Display

TFT, 320 x 240 piksler,
med Touch Panel, med bakgrunnsbelysning

Skriversystem
– Trykkmetode
– Utskriftsområde
– Trykkoppløsning

Blekkskriverprint, 1 blekkpatron
133 mm x 25 mm
300 dpi

Vektskala

3 g til 2.000 g

Ytelse

Inntil 15 brev/minutt

Støyemisjon

54,5 dB(A)

Driftsbetingelser

+15 °C til +35 °C
Må kun brukes i lukkede rom
Må ikke utsettes for direkte sollys
Relativ luftfuktighet 15 % til 80 %, ikke kondenserende

Forbehold om tekniske endringer.

Tillegg – Tekniske data

Blekkpatron
Blekkpatron

FP-blekkpatron til PostBase Mini
(trykkfarge avhengig av de enkelte lands versjoner)

Drifts- og
lagringsbetingelser

+15 °C til +35 °C
Må kun brukes i lukkede rom
Må ikke utsettes for direkte sollys
Relativ luftfuktighet 20 % til 70 %, ikke kondenserende

HMS-datablad for brukere kan fåes under http://www.francotyp.com/en/
mail-management/material-safety-data-sheets-msds.html.

Spesifikasjon av frankeringsgods
Format

Fra postkort til ISO B4-konvolutt

Tykkelse

Inntil 6 mm

Material

Blekksugende material (egnet for blekkskriver)
Ikke mørkt papir
Ingen høyglans på siden som skal frankeres
Ingen bølgepapp
Ikke sterkt loende papir, hvor trykket kan flyte utover

Etiketter

Selvklebende frankeringsetiketter for PostBase Mini,
Minimal etikettstørrelse 140 mm x 85 mm

Forbehold om tekniske endringer.
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Declaration of conformity (samsvarserklæring)

Tillegg – Lisens

Lisens
Det er original-lisensteksten til den Open-Source-programvaren som benyttes.
LICENSE ISSUES
==============
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
--------------/*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

====================================================================
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this
software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
endorse or promote products derived from this software without
prior written permission. For written permission, please contact
openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
====================================================================
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* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*
must display the following acknowledgement:
*
"This product includes cryptographic software written by
*
Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*
being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*
the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

Tillegg – Sikkerhetserklæring for databruk

Sikkerhetserklæring for databruk
Produktbeskrivelse: PostBase Mini-frankeringsmaskin
Det betegnete produktet knyttes til brukerens lokale nettverk via et ethernet-grensesnitt for å kunne utveksle brukerens data med datasentrumet via det lokale nettverket
og en respektiv tilgjengelig internettilgang.
Produsenten FP garanterer at PostBase Mini ikke benytter, overfører eller leser ut
irrelevante data for frankeringsmaskinen fra brukerens nettverk.

US-patenter
US-patentnr. 5.671.146, 6.579.019, 6.594.648, 6.615.196, 6.623.189, 6.692.166,
6.709.087, 6.771.179, 6.821.040, 7.043.631, 7.103.583, 7.322.764, 7.343.359,
7.606.264, 7.694.010, 7.724.905, 7.996.884, 8.131.959, 8.205.088
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Kundeservice / Garanti

Kundeservice / Garanti
Kundeservice

Hver PostBase Mini frankeringsmaskin får kontrollert «hjerte og nyrer» før den forlater fabrikken.
Hvis det på tross av vår omfattende kvalitetskontroll
skulle oppstå feil på din PostBase Mini, må du vennligst henvende deg til vår kundeservice.

fp-francotyp.com

Garanti

Informasjoner angående garantien finner du i de
nasjonale vedleggene til bruksanvisningen (hvis tilgjengelig for landet ditt).
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