Bruksanvisning

flexiscale portoberegnende vekt

Kontrollpanel – display og tastatur

Valgfeltet
med alternativer

Displayfeltet for
aktuelle forsendelsesdata
(forkortelser)

Displayet

Pil=
flere alternativer
tilgjengelig

Vekt
Porto

Velge portotabell
Bytte transportør

Frankering
av etiketter
Nullstilling
av vekten

Valgtastene –
velge alternativer

Piltastene – bla
gjennom valgfeltet

Avbryte instillingen / Slette
Lett trykk:
gå tilbake til forrige vindu
Trykk og hold i >2 sekunder:
gå tilbake til startmeny
(ikke fra valgmenyen)

Åpne valgmenyen
Grunnleggende instillinger og utvidede funksjoner:
– lydsignal
– tellefunksjon
– dato/klokkeslett
– automatisk instilling av tilvalgsklisjé
– programmering av tilvalgsklisjé
– serviceinstillinger (bare med passord)
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Talltastene
– taste inn tallverdier
– hurtigvalg

Enter-tasten –
bekrefte instillingene
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Om denne bruksanvisningen

Les nøye gjennom bruksanvisningen før De begynner å ta i bruk
flexiscale portoberegnende vekt. Oppbevar bruksanvisningen i
nærheten av flexiscale så at den er lett tilgjengelig.
Følgende nøkkelord og symboler indikerer viktige advarsler i
denne bruksanvisningen:
Advarsel! indikerer en risiko som kan føre til at noen kommer til
skade.
OBS! indikerer at det er en fare for at flexiscale ødelegges eller
at portoberegningen ikke utføres korrekt.
Typografi

Det brukes følgende symboler og tekstmarkeringer så at det er
lett å finne fram i bruksanvisningen:
Overskrifter og informasjoner som er særlig viktige er trykt i
halvfet skrift.
Tekster som vises i displayet (valgmuligheter, system- og
feilmeldelser) er trykt i kursiv skrift, t.eks. OPPSTART –
VENNLIGST VENT ...
Et tips gir ekstra hjelp eller idéer om hvordan arbeidsmåten kan
forbedres.
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Sikkerhetsinformasjon

1

Sikkerhetsinformasjon

flexiscale er bare ment til veiing av brev og små pakker og til automatisk
beregning av porto.
flexiscale følger sikkerhetsforskriftene for slike typer infomasjonsteknikk
brukt på kontorer.
Vennligst legg merkte til følgende sikkerhetsinformasjoner for din egen
sikkerhets skyld.
• Følg instruksjonene om utpakking, montering og igangsetting av flexiscale
nøye.
• Bruk kun AC-adapteret som medfølger. Skift ut et skadet AC-adapter
umiddelbart.
• Installer AC-adapteret slik at det ikke kan bli skadet, eller at noen kan
snuble i det. Besørg at tilgangen til hovedkontakten forblir uhindret.
• flexiscale skal bare kobles til en hovedkontakt med 230 V vekselstrøm.
• For tilkobling av en frankermaskin, kun bruk kabelen som medfølger eller
som er autorisert av FP.
• Ikke plugg kabler mens det er tordenvær.
• Sørg for at ingen væsker eller objekter kommer inn i maskinen.
Ta ut AC-adapteret umiddelbart hvis det skjer likevel. La serviceteknikeren
sjekke maskinen før den tas i bruk igjen.
• Aldri åpne flexiscale. Alt vedlikehold og service skal utføres av en servicetekniker som har blitt autorisert av FP. Dersom denne betingelsen brytes,
gjelder ikke garantien. FP kan ikke holdes ansvarlig for noen skader.
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Bli kjent med Deres nye portoberegnende vekt
Vektskålen
Displayet

Kontrollpanelet

Hovedbryteren
flexiscale av / på

Føttene
(justerbar)

Kontakt for AC-adapteret
Lokket over portoprommen
9-polig kontakt
(tilkobling av frankeringsmaskin)
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Bli kjent med Deres nye portoberegnende vekt

Nyttig informasjon om flexiscale
flexiscale er en brev- og pakkevekt som
beregner den eksakte mengden porto pr.
postenhet. flexiscale bestemmer vekt og
portomengde for objekter som veier mellom
3 og 5000 gram.
Via et opplyst display veiledes brukeren
effektivt og lettfattelig om vektens funksjoner.
Bruksmåten

flexiscale går trinn for trinn gjennom informasjonen som behøves for å beregne portomengden. Hvert trykk på tastene bekreftes
med lydsignal (kan skrues av). De aktuelle
forsendelsesdataene kan kontrolleres i displayet.
Når et brev / en pakke blir plassert på veiebrettet viser displayet vekt og korrekt portobeløp. Dersom kommandoene er utilstrekkelige, eller innstilt på kombinasjoner som er
ugyldige, angir displayet ERR, og portoen
kalkuleres ikke.

Andre funksjoner

Oppdatering

Andre bruksegenskaper inkluderer :
– Hurtigvalgtaster: Lagrer komplette
sendeinstillinger.
– Overføring av riktig portoverdi til
frankeringsmaskin.
– Tellefunksjon.
– Styrer frankering av etiketter på en FPfrankeringsmaskin med etikettmater.
Ved endringer i Postverkets portobestemmelser,
oppdateres Deres flexiscale enkelt med en ny
portomodul fra Deres leverandør.
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Utpakking, montering og igangsetting
Utfør de følgende oppgavene som beskrevet,
og Deres flexiscale er klar til bruk.
Utpakking

• Fjern flexiscale og tilbehøret fra
innpakningen.
• Kontroller at alt er komplett og uskadet.
Leveringsinnhold
1 flexiscale
2 AC-adapter
3 Interface-kabel / adapter-kabel
4 Bruksanvisning
1
4

3

2

Ta vare på emballasjen. Bruk den dersom
Dere trenger å returnere flexiscale til Deres
leverandør.
Advarsel! Dersom deler viser seg å være
skadet eller mangler, forsøk ikke å bruke
flexiscale. Vennligst ta kontakt med Deres
leverandør.
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Utpakking, montering og igangsetting

OBS! Under vektskålen er det festet en
sperre av papp, for å verne vekten under
transport. Dette må fjernes før vekten
igangsettes.
Å fjerne transportvernet
• Ta tak i vektskålen og løsne den varsomt.
• Løft vektskålen opp og av.

• Fjern pappinnlegget. Ta vare på det
sammen med resten av emballasjen.

Montering av vektskålen

• Hold vektskålen med den lille kanten mot
baksiden.
• Plasser vektskålens 4 knotter i de 4 tilstøtende hullene.
• Press vektskålen jevnt og forsiktig ned i
posisjon.
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Plassering
• Velg en plassering som tilfredsstiller følgende krav til omgivelser:
Temperatur: 10 °C to 40 °C
Luftfuktighet: 15 % to 80 % (Vekten skal stå
kondensfritt).
• Plasser vekten på et fast, jevnt og horisontalt underlag. Dette kreves for å få korrekte
resultater.
• Tilpass føttene ved å rotere dem slik at
flexiscale står støtt uten å bikke.
Tilkobling
Advarsel! Bruk kun AC-adapteret som medfølger. Skift ut et skadet AC-adapter umiddelbart.
Installer AC-adapteret slik at det ikke kan bli
skadet, eller at noen kan snuble i det. Besørg
at tilgangen til hovedkontakten forblir uhindret.
OBS! Dersom flexiscale blir flyttet fra kalde
omgivelser (dvs. under 10 °C) til et varmere
miljø, vent i minst 2 timer før maskinen startes. flexiscale vil da ha tilpasset seg den nye
temperaturen og eventuell kondens vil ha fordampet.
• Sett AC-adapteret i hovedkontakten (230V
vekselstrøm).
• Sett støpselet til AC-adapteret i kontakten
på baksiden av flexiscale.

For detaljer på hvordan man kobler flexiscale til
en frankeringsmaskin for å frankere automatisk
med forsendelsesdata, vennligst se kapittel 8.3.
10

flexiscale av / på-bryter
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flexiscale av / på-bryter
Starte flexiscale
OBS! flexiscale nullstilles automatisk ved
oppstart. Dersom noe befinner seg på vektskålen vil det forårsake at vekten leser feil
vekt og porto.
• Trykk hovedbryteren bak på vekten
fra til I.
Når oppstartsrutinene pågår, viser displayet
systeminformasjon (bl. a. typenummeret til
Deres flexiscale software). flexiscale nullstilles
automatisk.
Ved å observere oppstarten, vises standardinnstillingene, samt mulige forsendelsesmåter
(spesialvalg) og vekten 0 g.
flexiscale er klar til bruk.
Standardinstillingen

Ved opphold i bruken skrur lyset i displayet
seg automatisk av etter ca 21/2 min.
Neste gang maskinen mottar data, eller et
objekt plasseres på vektskålen aktiveres lyset
i displayet.
Skru av flexiscale
• Trykk hovedbryteren bak på vekten
fra I til .
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Portoberegning
5.1

Bruk av standardinstilling
(Innenlands – A-Post)

Med standardinstillingen kan det beregnes
portomengden for et innenlands brev (A-Post)
uten flere tastetrykk.

Standardinstillingen

• Skru på flexiscale. Vektskålen må være
tom.
Etter systemoppstarten, viser flexiscale
standardinnstillingen IN A (Innenlands –
A-post).
• Plasser brevet på vektskålen og les av
portomengden fra displayet.
Valgfeltet viser tilgjengelige spesialtjenester
som kan benyttes.
Dersom man ønsker å bruke en eller flere
spesialtjenester :
• Trykk på den tilhørende valgtasten for å
velge ønsket spesialtjeneste.
flexiscale aksepterer valget i displayfeltet og
viser den nye portomengden.

Å gå tilbake til
standardinstilling
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Dersom man har arbeidet midlertidig med andre sendeinnstillinger, trykk på
-knappen,
så returnerer flexiscale til standardinnstillingen.

Portoberegning

5.2

Instilling / endring av forsendelse

Generell framgangsmåte flexiscale viser et utvalg av forsendelsesmåter

i valgfeltet og bruker velger ønsket forsendelse med valgtastene.
Dersom mer enn 4 alternativer er tilgjengelige
kommer en pil til syne til høyre i displayet.
Bruk pilene / , til å gå opp eller ned til det
ønskede alternativet vises i valgfeltet.
flexiscale går kronologisk gjennom informasjonen som behøves for å beregne portomengden.
For en oversikt over alle forsendelsesmåter,
se side 40.
Hvordan bestemme riktig forsendelse
Startmeny portoberegning

• Slett valgt forsendelse ved å trykke på
i ca 2 sekunder.
Portoberegningens startmeny kommer opp i
displayet. I valgfeltet viser flexiscale mulige
destinasjoner.

Hvor?

• Trykk på tilhørende valgtast for å velge den
ønskede destinasjon (i eksemplet:
INNLAND).
flexiscale aksepterer valget i displayfeltet og
går videre til neste forespørsel.

Valgfelt

Valgtaster
Hva?

Displayfeltet viser den valgte destinasjonen
(forkortelse) og valgfeltet presenterer tilgjengelige forsendelsesmåter.
• Trykk på den tilhørende valgtasten for å
velge den ønskede forsendelsesmåten
(i eksemplet: B-ECONOMIC).
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flexiscale aksepterer valget i displayfeltet.
I valgfeltet viser flexiscale tilgjengelige
spesialtjenester.
Spesialtjenester?

Avhengig av valgte tjenester, tilbyr Posten
forskjellige spesialtjenester. Det er mulig å
velge et antall forskjellige spesialtjenester.
• Trykk på den tilhørende valgtasten for å
velge ønsket tjeneste (i eksemplet:
POSTOPPKRAV).
flexiscale aksepterer valget i displayfeltet.
Den valgte spesialtjenesten vises i valgfeltet
med mørk bakgrunn.
Annulering av spesialtjeneste…
• Trykk den tilhørende valgtasten igjen.
Gå tilbake til forrige valgmeny…
• Trykk lett på
tilbake.

-tasten for å gå et skritt

Ved gjentatte trykk på
-tasten kan man
annulere alle valg trinn for trinn.
For å slette alle sendedatainnstillinger…
• Trykk og hold
-tasten inne
(ca 2 sekunder) til flexiscale returnerer til
startmenyen for portoberegning.
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Portoberegning

5.3
Vekt
Aktuelle
forsendelsesdata

Veiing og beregning av porto

Når alle forsendelsesdata er riktig innstilt i
displayfeltet:
• Plasser objektet på vektskålen.
• Les av vekt og portomengde fra displayet.

Portomengde

For detaljer på hvordan man overfører de
aktuelle data til en frankeringsmaskin for
frankering, se kapittel 8.
Displayet viser ikke portomengden

Dersom flexiscale kun viser objektets vekt, og
ikke portoverdi, er informasjonen som er gitt
ufullstendig. Parameterne som kreves for å
beregne portoen er ikke valgt.

ERR (Error = Feil)

ERR indikerer at kombinasjonen som er valgt
ikke tillates.
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Utvidede funksjoner
6.1

Bruk av hurtigvalgtaster (snarveier)

Sendeinstillinger som brukes ofte kan lagres
under tastene
…
og kan hentes
ved et enkelt tastetrykk.
Vennligst legg merke til at hurtigvalgene bare
lagres for den aktuelle portotabellen. Dersom
portoprommen i Deres flexiscale er skiftet ut
eller portotabellen er byttet, må
hurtigvalgtastene reprogrammeres.
Hvordan lagre hurtigvalg

• Still inn de ønskede sendedata som vanlig.
• Trykk tastene (
oder
…
),
under hvilken det ønskes å lagre sendeinstillingen i minst 3 sekunder.

flexiscale viser LAGRE HURTIGVALG! Sendeinnstillingen som vises lagres ved valgt talltast.
Noter sendeinnstillingene De har lagret. Det finnes et “Snarvei”- kopieringsskjema på side 42.
Å endre / slette hurtigvalg

Hurtigvalgtastene kan endres til enhver tid
ved å stille dem inn på ny.
-tasten er programmert ved fabrikken
med standardinnstillingen (Innenlands –
A-post). Denne innstillingen kan ikke endres.

Hvordan bruke hurtigvalgtastene

Hvordan bestemme forsendelse ved
hurtigvalgtaster
• Trykk lett på tasten under hvilken det er
lagret ønsket sendedata.
flexiscale viser forsendelsen i displayet.
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6.2

Telling

Tellefunksjonen brukes til raskt og enkelt å bestemme antallet identiske brev, postkort etc.
• Trykk

-tasten.

flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk valgtasten for ANTALL.
Følg deretter instruksjonen som vises i
displayet.
• Plasser 10 objekter fra totalmengden på
vektskålen.
• Trykk på

-tasten for å bekrefte.

flexiscale bestemmer enhetsvekten og viser:
ANTALL = 10.
• Plasser deretter hele mengden brev,
postkort etc. som skal telles på vektskålen.
Det korrekte antall enheter kan nå leses av i
displayet.
Trykk på
eller -tasten for å gå ut av
tellefunksjonen trinn for trinn.
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7

Grunnleggende instillinger
7.1
Automatisk nullstilling

Manuell nullstilling

Nullstilling

flexiscale nullstilles automatisk ved hver
systemstart. I bruk, nullstilles flexiscale så
snart en undervekt (vekt < 0 g) blir registrert.
En tilhørende beskjed vises i displayet.
flexiscale skal kun nullstilles manuelt, dersom:
– displayet viser mer enn 0 g, selv om det
ikke finnes noe på vektskålen.
– man ønsker å bestemme en forhåndsvekt
(f.eks en beholder til veiing).
Hvordan nullstille flexiscale
• Opprett grunnforholdene til veiingsfunksjonen (fjern vekt fra vektskålen, eller
plasser en beholder på platen).
• Trykk
-tasten.
Når flexiscale nullstilles viser displayet
VEKTEN NULLSTILLES.
OBS! Dersom en beholder benyttes til veiing,
må denne ikke flyttes etter at vekten er nullstilt. Dersom den fjernes registrerer flexiscale
undervekt og nullstilles automatisk. Da kalkulerer vekten feil vekt og porto.
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7.2

Lydsignal av / på

• Trykk

-tasten.

flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk valgtasten KONFIG.
• Trykk valgtasten LYDSIGNAL.

• Bruk de viste valgtastene for å skru lydsignalet PÅ eller AV.
• Bekreft instillingen med

.

Innstillingsmenyen vises igjen i displayet.
Å gå tilbake til portoberegning

• Trykk på
-tasten for å gå ut av
instillingsmenyen.
• Trykk på
menyen.
7.3

-tasten for å gå ut av VALG-

Vise / stille inn dato og klokkeslett

• Trykk

-tasten.

flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk valgtasten KONFIG.

• Trykk valgtasten TID/DATO.
flexiscale viser dato og klokkeslett.
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Hvordan innstille dato og / eller klokkeslett
Etter at TID/DATO ble valgt, blinker det første
sifferet i datoen (blinkingen markerer aktuell
cursorposisjon). De kan nå endre dato eller
overta vist dato med
.
Endre dato

• Tast inn hhv. 2 sifre for dag, måned og år.

F.eks.: Tast inn “280303” for 28. mars 2003.
Når ny dato er tastet inn, blinker det første
sifferet i klokkeslettet. De kan nå endre klokkeslettet eller overta vist klokkeslett med
.

Endre klokkeslett

• Tast inn hhv. 2 sifre for time, minutt og
sekund.

F.eks.: Tast inn “082048” for 08:20:48.

Sifrene slutter å blinke så snart alle angivelser
er tastet inn.
Hvis dato og klokkeslett er korrekt:
• Bekreft instillingen med

.

flexiscale overtar innstillingene og går tilbake
til innstillingsmenyen.
Å gå tilbake til
portoberegningen

• Trykk på
-tasten for å gå ut av
instillingsmenyen.
• Trykk på
menyen.

-tasten for å gå ut av VALG-

flexiscale går tilbake til portoberegningen.
flexiscale aksepterer ikke feil dato- eller
tidsangivelser.
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7.4

Innstille portotabell

Det kan hende at flexiscale har lagret flere
portotabeller, f.eks. hvis postverket skal snart
endre portobestemmelsene. Når de nye
portobestemmelsene trer i kraft, kan det så
ganske enkelt stilles inn den nye portotabellen.
Hvordan innstille portotabell
-tasten flere ganger til
• Trykk på
startmenyen for portoberegningen vises i
displayet.
• Trykk

-tasten.

• Trykk valgtasten for den nye portotabellen
(i eksemplet: NOR 010104).
• Bekreft instillingen med

.

flexiscale beregner nå portoverdiene etter ny
portotabell.
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Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin

8

Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin
8.1

Portoberegning og frankering

flexiscale kan kobles til en Francotyp-Postalia
frankeringsmaskin for å frankere utgående
post med portomengden automatisk kalkulert.
Riktig porto og tilvalgsklisjé stilles automatisk.
Se kapittel 8.3 for hvordan flexiscale kobles til
frankeringsmaskinen og innrettes for dataoverføringen til frankeringsmaskinen.
flexiscale koblet til optimail

OBS! Les frankeringsmaskinens bruksanvisning. Legg vekt på å lære hvordan man opererer frankeringsmaskinen sikkert.
• Start flexiscale og frankeringsmaskinen på
vanlig måte.
• Forsikre om at frankeringsmaskinen står i
”vektmodus”. Henviser til frankeringsmaskinens bruksanvisning.
• Plasser objektet på vektskålen.
• Still inn ønsket sendemåte på flexiscale på
vanlig måte.

Instilling av tilvalgsklisjé

flexiscale stiller automatisk inn et egnet tilvalg
dersom tilvalgsklisjéer er programmert inn og
automatisk tilvalgsklisjéer er skrudd PÅ.
For å stille inn tilvalgsklisjé manuelt eller endre
den som stilles automatisk, se kapittel 8.6.

Frankering

Portoverdiene blir overført til frankeringsmaskinen. Portomengde og tilvalgsklisjé
(valgfritt) er klare til frankering.
• Fjern objektet fra vektskålen.
• Kontroller dataene på frankeringsmaskinen
og franker objektet som skal sendes.
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8.2

Frankering av etiketter

flexiscale kan kontrollere frankeringen av opptil
99 etiketter. Denne funksjonen kan bare nyttes
hvis det er tilkoblet en frankeringsmaskin med
etikettmater.
• Start flexiscale og frankeringsmaskinen på
vanlig måte.
• Forsikre om at frankeringsmaskinen står i
“vektmodus”. Henviser til frankeringsmaskinens bruksanvisning.
• Plasser objektet på vektskålen.
• Still inn ønsket sendemåte på flexiscale på
vanlig måte.
Å frankere en etikett …
• Trykk lett på

-tasten.
flexiscale frankerer umittelbart en etikett med
de instillte portodataene.
Å frankere flere etiketter …

ANTALL ETIKETTER? _ _

• Trykk og hold ned
-tasten i minst tre
sekunder.
Displayet åpner et vindu for å taste inn ønsket
antall etiketter.
• Bruk talltastene for å stille inn ønsket antall
(maks. 99).
• Bekreft med

.

Frankeringsmaskinen frankerer innstilt antall
etiketter. Under frankeringen viser flexiscale
på displayet både totalt antall og antallet
allerede frankerte etiketter.
Med
-tasten kan etikettfrankeringen
avbrytes.
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8.3

Tilkobling og instilling av flexiscale
til bruk med frankeringsmaskinen

flexiscale kan kobles til følgende frankeringsmaskiner:
– JetMail
– optimail
– T 1000.
For tilkoblingen og innstillingen anbefaler vi
følgende fremgangsmåte:
flexiscale med frankeringsmaskin:
oversikt over igangsettingen

En utførlig beskrivelse og merknader til
spesifikke innstillinger ang. frankermaskinene
finner De på de følgende sidene.
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Innstilling av type frankeringsmaskin…
• På flexiscale, trykk
-tasten.
flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk på valgtasten KONFIG.

• Trykk på valgtasten SET METER
(=frankeringsmaskin).

• Bruk den aktuelle valgtasten for å
bestemme type frankeringsmaskin.

For flere typer (T1000_NOID):
Bla med piltastene

Vennligst noter: For bruk av flexiscale med
frankeringsmaskinen T 1000 må type frankeringsmaskin instilles i henhold til softwareversjonen. Velg
– T1000 for T 1000 versjon 1.52 eller høyere
– T1000_NOID for T 1000 opptil versjon 1.52.
• Bekreft instillingen med

-tasten.

Menyen KONFIG. vises igjen i displayet.
Å gå tilbake til
portoberegningen

• Trykk på
-tasten for å gå ut av
KONFIG.-menyen.
• Trykk på
menyen.
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Tilkobling til frankeringsmaskin…
OBS! Skru flexiscale og frankeringsmaskinen
av før interface-kabelen plugges i.
OBS! Les frankeringsmaskinens bruksanvisning før flexiscale kobles til.
• Skru av flexiscale og frankeringsmaskinen.
Trekk ut hovedledningene.
• De to apparatene kobles sammen ved hjelp
av interface-kabelen fra Francotyp-Postalia
som følger med vekten. Skru støpslene fast
i flexiscale og frankeringsmaskinen.
• flexiscale og frankeringsmaskinen settes i
bruk på vanlig måte.
I henhold til type frankeringsmaskin blir det
overført forskjellige systeminformasjoner
under oppstartsrutinen og de to maskinene
blir samstemt.

9-polig kontakt for tilkobling av
frankeringsmaskinen

• Still in automatisk instilling av tilvalgsklisjé.
For å gjøre dette, les de følgende kapitlene
(8.4 og 8.5).
T 1000 (versjon 1.52 og høyere), optimail og
JetMail
– overfører data for tilvalgsklisjéene til
flexiscale. Forsendelsesmåtene er fast
tilordnet de riktige tilvalgsklisjéene.
– Frankeringsmaskinens systemklokke stiller
inn dato og klokkeslett i flexiscale.
Vennligst noter: Typen frankeringsmaskin,
og parameterne er stilt av fabrikken eller våre
teknikere. Service påvirker samspillet mellom
flexiscale og frankeringsmaskinen. Vår
tekniske avdeling er behjelpelige med å
optimere maskinoppsettet.
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8.4

Programmering av tilvalgsklisjé
(valgfritt)

Spesialpost kan gjenkjennes ved å frankere
dem med en passende tilvalgsklisjé
(f.eks. Rekommandert). flexiscale kan kontrollere sendemåtene. For å gjøre denne tjenesten tilgjengelig må man knytte de aktuelle
forsendelsesmåtene til klisjéene som er tilgjengelige på Deres frankeringsmaskin.
Tilknyttingen av tilvalgsklisjéene må bare
programmeres manuelt hvis det brukes en
T 1000 opptil versjon 1.52 (T1000_NOID).
T 1000 med versjon 1.52 og høyere, optimail
und JetMail overfører data for tilvalgsklisjéene
automatisk til flexiscale etter igangsettingen.
Menyen til programmering av tilvalgsklisjé er
da uten funksjon.
Hvordan stille inn tilvalgsklisjé
• På flexiscale, trykk

-tasten.

flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk valgtasten for KONFIG.
• Trykk valgtasten for SET SENDEM.

Nummeret til tilvalgsklisjé
(frankeringsmaskin)

TOM = ikke
programmert
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Forsendelsesmåter

flexiscale viser Sendemåte-menyen:
– Nummerne som tilvalgsklisjéene er
lagret på frankeringsmaskinen vises til
venstre i displayet.
– Under programtallet kan man se forsendelsesmåten den er knyttet til. Dersom
TOM vises under nummeret, indikerer dette
at det ikke er knyttet noen forsendelsesmåte til denne tilvalgsklisjéen.
– Alle forsendelsesmåter som det finnes
tilvalgsklisjé til, vises i valgfeltet.

Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin

Å programmere tilvalgsklisjé

• Bruk talltastene til å bestemme
sendemåten. Tallet vises til venstre i
displayet.
• Trykk den tilhørende valgtasten.
Valgte sendemåte vises under tilvalgsnummeret og vises i valgfeltet med mørk bakgrunn.

Eksempel

Følgende eksempel illustrerer
fremgangsmåten ved programmering.
Frankeringsmaskin T 1000:
Tilvalgsklisjé “Rekommandert” er lagret under
nummer 3.
• Tast ‘3’.
• Trykk valgtasten for REK.

Å avslutte programmeringen

• Følg samme fremgangsmåte for å fortløpende programmere alle tilvalgsklisjéene
som finnes på frankeringsmaskinen.
Når alle frankeringstilvalgene er programmert
inn på flexiscale:
• Trykk på

-tasten for å bekrefte.

flexiscale lagrer innstillingene og returnerer
til KONFIG.-menyen.
Eller:
Å avbryte programmeringen

Å gå tilbake til
portoberegningen

• Trykk på
-tasten for å gå ut av tilvalgsprogrammering uten å lagre innstillinger.
• Trykk på
-tasten for å gå ut av
KONFIG.-menyen.
• Trykk på
menyen.

-tasten for å gå ut av VALG-
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OBS! For å unngå feilfrankering kontroller de
programmerte tilvalgsklisjéene før porto
frankeres.
Hvordan kontrollere tilvalgsprogrammeringen
• Hent frem programmering av tilvalg-menyen
(
– KONFIG. – SET SENDEM ).
• Tast ‘1’ for klisjé nummer 1.
Innstillingene for tilvalgsklisjé nummer ‘1’
vises i displayet.

Franker A-Prioritaire-sendelser
med klisjé nummer 1

• Kontroller: Skal det trykkes tilvalgsklisjé
nummer 1 på sendelser som De har valgt
denne forsendelsesmåten som vises i
displayet til flexiscale for?
• Kontroller innstillingene til alle tilvalgene på
frankeringsmaskinen.
Feilprogramerte tilvalgsklisjéer kan overskrives
ved reprogrammering, eller de kan slettes.
Hvordan slette en programmert
tilvalgsklisjé
• Hent frem programmering av tilvalg-menyen
(
– KONFIG. – SET SENDEM ).
• Bruk talltastene til å velge nummeret De
ønsker å slette.
• Trykk på valgtasten TOM.

TOM vises under tilvalgsnummeret.
TOM = klisjé kan ikke styres utfra
flexiscale
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• Bekreft innstillingen med

-tasten.

Trykk på
-tasten for å returnere til
portoberegning på vanlig måte.

Bruk av flexiscale med frankeringsmaskin

8.5

Automatisk instilling av tilvalgsklisjé
av / på

-tasten.
• På flexiscale, trykk
flexiscale viser VALG-menyen.
• Trykk valgtasten for AUT. SENDEM.
• Bruk den tilhørende valgtasten til å skru automatisk sendemåteinnstilling PÅ eller AV.
• Trykk

for å bekrefte instillingen.

VALG-menyen vises igjen in displayet.
• Trykk på
menyen.

-tasten for å gå ut av VALG-

Hvordan instille tilvalgsklisjéene for frankering
Automatisk
innstilling av
tilvalgsklisjé …

T 1000 (< versjon 1.52)

T 1000 (fra versjon 1.52)
optimail
JetMail

PÅ

flexiscale innstiller automatisk korrekt tilvalgsklisjé i
frankeringsmaskinen. Hvis korrekt klisjé ikke finnes frankeres
sendingen uten tilvalgsklisjé.

AV

flexiscale velger ingen klisjé for
de valgte forsendelsesdata.

flexiscale velger ingen klisjé for
de valgte forsendelsesdata.

flexiscale setter instillingen for
tilvalgsklisjé i frankeringsmaskinen til ‘0‘ (frankering uten
klisjé).

Sist innstilte tilvalgsklisjé i
frankeringsmaskinen blir
beholdt. Klisjéen blir ikke
endret eller slettet.
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8.6

Manuell instilling av tilvalgsklisjé
(valgfritt)

Når objektet som skal sendes ligger på
vektskålen og alle sendedata er bestemt på
flexiscale og displayet viser objektets
portomengde:
• Trykk på

-tasten.

flexiscale viser alle tilgjengelige sendemåter i
valgfeltet. Dersom et tilvalg allerede er
bestemt automatisk vises dette med mørk
bakgrunn.
• Trykk valgtasten for ønsket sendemåte.
flexiscale overfører umiddelbart opplysningene til frankeringsmaskinen. Tilvalget er klart
til frankering. Den valgte sendemåten vises i
displayet (med mørk bakgrunn).
Før man kan beregne portomengden for
neste objekt, må man trykke på
-tasten
for å avslutte tilvalgene.
Å avbryte tilvalgsinstillingen

Dersom man ikke ønsker å frankere objektet
med manuelt tilvalg:
• Trykk på
-tasten for å avbryte den
manuelle tilvalgsinstillingen.
flexiscale viser igjen sendemåte og
portomengden og setter frankeringsmaskinen
tilbake i standardoppsettet.
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Utskifting av portoprom
Når Postverket endrer portobestemmelsene
oppdateres flexiscale enkelt ved å bytte
portoprom. En oppdatert portoprom fåes hos
Deres leverandør.
Hvordan bytte portoprom
OBS! Skru flexiscale og alt tilknyttet utstyr av.
Trekk ut hovedledningen.
• Ta tak i vektskålen og løsne den varsomt.
• Løft vektskålen opp og av.

• Løsne lokket over portoprommen med et
fast trykk, og løft det bakover og av.
• Trekk den gamle portoprommen forsiktig
opp og ut.

Portoprommen

• Sett inn den nye portoprommen som vist
på illustrasjonen.
• Press portoprommen forsiktig ned til den
stopper.
• Sett lokket på bakfra. Et lite klikk høres når
lokket er i riktig posisjon.
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• Hold vektskålen med den lille kanten mot
baksiden.
• Plasser vektskålens 4 knotter i de 4 tilstøtende hullene.
• Press vektskålen jevnt og forsiktig ned i
posisjon.
• Sett hovedledningen på plass i vekten (se
kapittel 3).
• Skru flexiscale på (se kapittel 4).
flexiscale foretar nå en rekke oppdateringer.
Informasjon om dette vises i displayet.
Når versjon og gyldighet vises i displayet er
nedlastingen avsluttet.
• For å bekrefte informasjonen i displayet
trykk på
-tasten.
Hvis portoprommen inneholder flere portotabeller, utfører flexiscale nedlastingsrutinen
for hver portotabell.
Returner den gamle portomodulen for miljøets
skyld til Postrom Maskiner AS, PB 44, 0915
Oslo.
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Rengjøring og vedlikehold
OBS! Sørg for at ingen væsker eller objekter
kommer inn i maskinen. Ta ut AC-adapteret
umiddelbart hvis det skjer likevel. La
serviceteknikeren sjekke maskinen før den
tas i bruk igjen.
Rengjøring

Rengjør maskinens ytre med en lett fuktig
klut. De kan bruke et vanlig rengjøringsmiddel
i tillegg.
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Feilsøking
OBS! Åpne aldri flexiscale. Alt vedlikehold og
service skal utføres av en autorisert
Francotyp-Postalia tekniker. Dersom denne
betingelsen brytes, gjelder ikke garantien. FP
holdes ikke ansvarlig for noen skader.
Man kan selv rette opp mindre feil og bruksproblemer på flexiscale. Feilkodene som vises
i displayet på flexiscale hjelper Dem å bestemme og fjerne årsaken til feilen. På de følgende sidene finner De tips og instruksjoner.

Problem

Årsak

Hjelp

Displayet forblir sort etter
at flexiscale er slått på.

AC-adapteret er ikke satt
ordentlig i kontakten.

Sett AC-adapteret korrekt i
hovedkontakten.

Støpselet er ikke satt
ordentlig i kontakten på
flexiscale.

Sett støpselet korrekt i
kontakten på baksiden av
flexiscale (se kapittel 3).

flexiscale viser ingen
portomengder for objektet
på vektskålen.

Ufullstendig sendedata.

Sjekk displayet. Oppgi
fullstendige sendedata.

ERR
(= Feil)

Objektet kan ikke sendes
ved bruk av de valgte
sendedataene.
(Kombinasjonen er ikke
tilgjengelig.)

Sjekk displayfeltet og
korriger.

OVER

Objektet er for tungt for
sendetypen som er valgt
(overvekt).

Sjekk sendedataen i
displayfeltet og korriger.

OVERBELASTNING

flexiscale er overbelastet.

Ta vekten fra skålen. Legg
maks. 5 kg på vektskålen.
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Problem

Årsak

Hjelp

Displayet viser vekt > 0 g
når vektskålen er tom.

Feil Nullstilling.

Trykk
-tasten for å
nullstille på ny.

Vektverdiene som vises
er usannsynlige.

Transportvernet har ikke
blitt fjernet.

Ta av vektskålen transportvernet (se kapittel 3).

Frankeringsmaskinen
aksepterer ikke
portodataen flexiscale
viser

Interface-kabelen er ikke
korrekt tilsluttet.

Kontroller at interfacekabelen er korrekt tilsluttet
og skrudd fast i begge
apparater.

Dataoverføringsfeil mellom
flexiscale og
frankeringsmaskinen.

Bryt flexiscale og
frankeringsmaskinen av
og på igjen.

Frankeringsmaskinen er
ikke klar til å ta i mot data.
Frankeringsmaskinen står
ikke i ”vektmodus”.

Kontroller at frankeringsmaskinen er korrekt stilt
inn til å akseptere dataene
f.eks. er vektknappen
aktiv? (Les frankeringsmaskinens bruksanvisning.)

flexiscale er ikke korrekt
konfigurert.

Velg type frankeringsmaskin (se kapittel 8.3).

Automatisk tilvalgsklisjé
innstilling er ikke aktiv.

Aktiver automatisk
tilkvalgsklisjé-innstilling
(se kapittel 8.5).

Frankeringsmaskinen
(JetMail) er ikke innstilt
korrekt.

JetMail:
Aktiver automatisk instilling
av sendemåte.

T 1000 overfører data for
tilvalgsklisjéene ikke
automatisk til flexiscale.

Velg frankeringsmaskin
type T1000_NOID. Slå
begge maskiner av og på
igjen. Programmer tilvalgsklisjéene (se kapittel 8.4).

Frankeringsmaskinen
godtar ikke automatisk en
tilvalgsklisjé.

Det finnes ingen passende klisjé for sendeinstillingen
som er valgt.
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Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner

225 mm x 96 mm x 290 mm
(bredde x høyde x dybde)

Vekt

ca. 2.4 kg

Nettforbindelse

230 V / 50 Hz
50 mA (forbruk når flexiscale er tilkoblet)

Veiingsskala

3 g bis 5 000 g

Indikeringens nøyaktighet

1 Gramm

Nøyaktigheten på veiingen

± 0,1 % av endelig verdi

Bruksmiljø
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– Temperatur

+10 °C … +40 °C

– Relativ luftfuktighet

15 % … 80 %, kondensfritt

Declaration Of Conformity
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Oversikt over forsendelsesmåter
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Forsendelsesmåter / Forkortelser

EU
IN
NO
UT

–
–
–
–

Europa
Innenlands
Norden
Utenfor Europa

A
B
PR
SW

–
–
–
–

A-Post
B- Economic
A-Prioritaire
Swiftpost

OPP – Postoppkrav
REK – Rekommandert
VER – Verdipost
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“Snarvei”-kopieringsskjema
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Service

Hver flexiscale blir nøye kontrollert før levering. Dersom det skulle oppstå en feil til tross
for vår kvalitetskontroll, vennligst ta kontakt
med Deres leverandør.

Deres leverandør

Postrom Maskiner AS
PB 44, Haugenstua
Grorudveien 55
0915 Oslo
Support tel. 820 10 014
Tel.
23 33 88 33
Faks
23 33 88 44
e-post
Website

info@postrom.no
www.postrom.no
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