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Betreffende deze handleiding

Lees deze handleiding door, voordat u het PostBase frankeer-
systeem opstelt en in gebruik neemt. Zorg dat u deze handlei-
ding steeds bij de hand heeft, in de nabijheid van het PostBase 
frankeersysteem.

Overige documenten In de Handleiding PostBase (referentiehandboek) – als 
download bij Francotyp-Postalia beschikbaar – vindt u een 
complete beschrijving van het frankeersysteem en van alle 
optionele componenten. Het referentiehandboek is momenteel 
beschikbaar in het Engels, het Duits en het Frans. 
Informatie over de verkrijgbare productvarianten en landspeci-
fieke bijzonderheden vindt u in een Bijlage bij de handleiding 
(indien voor uw land beschikbaar). 

Deze handleiding beschrijft alle configuraties en uitrustings-
varianten van het PostBase frankeersysteem. Functies die 
alleen voor bepaalde configuraties beschikbaar zijn, herkent u 
aan een toevoeging, bijv. (optioneel). 

Deze handleiding stelt de productnaam in zijn vereenvoudigde 
schrijfwijze, PostBase, voor. 

In deze handleiding zijn de veiligheidsaanwijzingen voorafge-
gaan door de volgende signaalwoorden en symbolen: 

Waarschuwing! voor lichamelijk letsel en schade aan het 
milieu. 

Opgelet! trekt de aandacht op een mogelijke beschadiging van 
het frankeersysteem of op onregelmatigheden bij het frankeren.

Opgelet! trekt de aandacht op een mogelijk gevaar door 
schrikken bij automatisch aanlopen van de frankeermachine. 

De volgende symbolen en tekstkentekeningen zijn in deze 
handleiding gebruikt: 

• Handelingsaanwijzingen beginnen met een lijstpunt.

– Voor opsommingen wordt de streep gebruikt.

Menunamen en opties uit het bedieningsmenu zijn in 
hoofdletters geschreven, bijv. MENU.

Een tip geeft hulp of extra suggesties ter verbetering van het 
werkproces. 
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1 Veiligheidsaanwijzingen 

PostBase is een digitaal frankeersysteem met inkjetdruktechnologie voor het fran-
keren van post. PostBase voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften 
voor inrichtingen van de informatietechniek in kantoren. 
Neem in het belang van uw veiligheid de volgende aanwijzingen in acht:

Voorkomen van elektrisch gevaar

• Gebruik het PostBase frankeersysteem uitsluitend aan veiligheidswandcontact-
dozen met aarding. Zorg ervoor dat de netaansluiting de spanningswaarde heeft 
zoals staat aangegeven op de typeplaatjes. 

• Zorg ervoor dat zich de stopcontacten voor de aansluiting van het PostBase 
frankeersysteem in de nabijheid bevinden en steeds gemakkelijk kunnen worden 
bereikt.

• Trek bij gevaar onmiddellijk de netstekker van het PostBase frankeersysteem uit 
het stopcontact. Neem contact op met de service-afdeling van FP.

• Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen binnenin het PostBase frankeer-
systeem geraken.

• Ga heel voorzichtig om met vloeistoffen. 

• Let er bij het bijvullen van sluitvloeistof op dat geen delen bevochtigd worden die 
onder spanning staan. 

• Trek voordat u het PostBase frankeersysteem gaat reinigen de netstekkers uit het 
stopcontact. 

Voorkomen van mechanisch gevaar

• Blijf met lange haren, vingers, loshangende kledingstukken, dassen, sjaals, 
sieraden en dergelijke uit de buurt van bewegende machineonderdelen. 

• Demonteer geen delen van de behuizing. 

• Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen en beschermende inrichtingen. 
Zet ze niet buiten werking of maak ze niet onbruikbaar. 
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Toebehoren en verbruiksmateriaal

• Wij raden u aan alleen goedgekeurde FP-toebehoren en originele FP-onderdelen 
te gebruiken. Hiervoor heeft de fabrikant FP betrouwbaarheid, veiligheid en 
geschiktheid vastgesteld. Producten die niet door de fabrikant FP goedgekeurd 
zijn, kan de fabrikant FP voor wat betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid 
aangaat ondanks lopende marktobservatie niet beoordelen en daarvoor ook geen 
verantwoordelijkheid nemen. 

• Gebruik de meegeleverde of door Francotyp-Postalia goedgekeurde kabels. 
Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.

• Inslikken van de inkt kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Zorg dat de ogen niet 
in contact komen met de inkt. Houd de inkjetcartridges uit de handen van kinderen. 
Verdere gebruiksaanwijzingen vindt u bij de inkjetcartridges zelf.

• Wij raden u aan alleen batterijen van Francotyp-Postalia te gebruiken. Hiervoor 
heeft de fabrikant FP betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid vastgesteld. 
Schenk ook aandacht aan de met de batterij geleverde aanwijzingen over het juiste 
gebruik en de afvoer ervan. 

Algemene veiligheidsaanwijzingen 

• Ga voor het opstellen en de eerste inbedrijfstelling van het PostBase frankeer-
systeem te werk volgens de handleiding.

• Pak het PostBase frankeersysteem voor transport niet vast aan weegplateau, eti-
ketvak, display, lade, … maar bij voorkeur zijdelings onderaan de behuizing in de 
uitsparingen.

• Als het frankeersysteem uit een koude omgeving (d.w.z. lager dan 10 °C) komt: 
pak het frankeersysteem uit en wacht minstens twee uren voordat u het 
PostBase frankeersysteem aansluit en in werking stelt. Het PostBase frankeer-
systeem heeft deze tijd nodig om zich aan de omgevingsomstandigheden aan te 
passen. Eventueel gecondenseerd vocht verdampt.

• De “automatische doorvoer- en sluitunit PostBase” is bestemd voor gebruik aan 
de PostBase frankeermachine. Het gebruik van de automatische doorvoer- en 
sluitunit zonder de PostBase frankeermachine is niet mogelijk.

• Vertrouw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen toe aan vakkundig 
personeel, dat door Francotyp-Postalia geautoriseerd is. Anders kan het recht 
op garantie vervallen. 

• Opmerking: Bij het invoeren van een envelop start het brieftransport na even 
wachten automatisch. Schrik er niet van. 
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2 PostBase frankeersysteem – Korte beschrijving 

2.1 Frankeermachine PostBase – Overzicht  

Labeldispenser*  

PostBase-toets: 
AAN / UIT 

Hellingshoek van het display 
instellen: op de toets drukken 

Opvangbak 

Weegschaal met weegplateau  

Briefloopvlak 

Lade 

Kap printsysteem 

Ontgrendeling van de lade 

Aanlegplaat* / Enveloppensluiter*  
(hier afgebeeld: enveloppensluiter)

Vulopening 
Sealit sluitvloeistof

*optioneel / niet alle productvarianten

Aanlegrand

Aanleg

Display / touchscreen (kantelbaar), 
geïntegreerd in de displaybehuizing: pen 
voor de bediening van het touchscreen
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Frankeermachine – Achteraanzicht

USB-aansluiting  

Batterijvak 
(aan de onderkant) 

Netaansluiting  

Aansluiting pc 

CAN-BUS / aansluiting 
Automatische doorvoer- 
en sluitunit  

LAN / aansluiting lokaal 
computernetwerk  

Klep met daarachter de 
revenector-veiligheidsmodule   

Schuif voor de ontgrendeling 
van de veiligheidsmodule 

Noodontgrendeling 
voor inkjetcartridges
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2.2 Automatische doorvoer- en sluitunit – Overzicht (optioneel)      

Borstel voor het bevochtigen van 
de klep van de envelop 
(onder roltransport)   

Kap, daaronder tank 
voor sluitvloeistof 
(verlicht) 

Briefgeleiding 
(instelbaar)  

Helling 

Schakelaar 
“Envelopsluiting” 

Kap openen: 
op de toets drukken  

Roltransport 

Ontgrendelingstoets 
(roltransport heffen)

Enveloppentoevoer, 
hellingshoek instelbaar 

Veiligheids-
symbool

Aandrukarm 
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Automatische doorvoer- en sluitunit – Achteraanzicht 

2.3 Wetenswaardigheden over PostBase

PostBase is een digitaal frankeersysteem met een 
voor aanraking gevoelig beeldscherm (touchscreen) 
en inkjet-printtechnologie (inktstraaldruk). 

Modulaire opbouw De basisversie van het frankeersysteem bestaat uit 
de PostBase frankeermachine met ingebouwde weeg-
schaal, aanlegplaat en opvangbak. 

Deze basisversie kan worden uitgebreid met optionele 
componenten.

Netaansluiting 

Eindstekker 
(aangebracht af fabriek)

Waterbak met spons 

Bevestigingen (verbinding met 
behuizing van de frankeermachine)

CAN-BUS / aansluiting 
Frankeermachine 

(Aanzicht zonder aandrukarm)
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Frankeren Om te frankeren legt u de envelop eenvoudig aan – de 
PostBase grijpt de envelop, frankeert hem en werpt de 
verzendklare zending naar rechts uit. 

Geschikt voor frankeren zijn zendingen van inktabsor-
berend materiaal – van de briefkaart tot brieven met het 
formaat ISO B4 en een dikte van 10 mm – evenals 
speciale etiketten om op de zending te plakken. 

Brief als reclamemedium Afgezien van de frankering kunt u reclame van uw 
keuze en – net als een sms – actuele informatie als 
tekstbericht direct op de zending printen (indien voor uw 
land beschikbaar). 

Porto laden Porto laadt u van het TeleDataCenter (TDC) in de fran-
keermachine – snel, comfortabel en, als het moet, de 
klok rond. 

Flexibel en actueel Met het PostBase frankeersysteem kunt u er zeker van 
zijn dat u altijd volgens de actuele tariefbepalingen van 
de post werkt. Zowel nieuwe posttarieven als nieuwe 
reclamestempels – de actuele gegevens worden direct 
van het TeleDataCenter (TDC) in uw frankeersysteem 
geladen. 

Toegangscontrole Het PostBase frankeersysteem kan met een PIN 
worden beschermd tegen gebruik door onbevoegden. 

Bijkomende functies Het PostBase frankeersysteem heeft een rij van comfor-
tabele extra functies te bieden. Deze zijn onder meer:

– De ruimtebesparende geïntegreerde weegschaal 
bepaalt snel en betrouwbaar het gewicht van brieven 
en pakjes. Het bepaalde gewicht wordt direct automa-
tisch ingesteld.  

– Geheugenfunctie voor vaak gebruikte producten van 
de post. 

– Kostenplaatsfunctie voor het registreren en afreke-
nen van de portokosten volgens kostenplaatsen. 

– Printfunctie voor registerstanden en laadbericht. 

– Instelbare stempelverschuiving voor het zijwaarts 
verschuiven van de stand van de frankeerafdruk op 
de envelop. (Niet in alle landen beschikbaar.)  
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Opties Met het oog op een grotere doelmatigheid staan de 
volgende opties ter beschikking:

– Labeldispenser voor het bedrukken van zelfkleven-
de etiketten voor bijv. grote / dikke zendingen en voor 
enveloppen die niet geschikt zijn voor inktstraaldruk.  

– Automatische doorvoer- en sluitunit (Feeder). De 
enveloppen worden ieder afzonderlijk van de stapel 
genomen, naar keuze bevochtigd en gesloten en 
vervolgens doorgevoerd naar de frankeermachine. 

– Enveloppensluiter. De open envelop wordt met de 
hand door de bevochtiging geleid. Bij het daaropvol-
gende frankeren met de PostBase wordt de bevoch-
tigde klep aangedrukt. 

– Differentiële weging is een speciale weegmodus 
waarbij een stapel poststukken op de weegschaal 
wordt gelegd. Wanneer het bovenste poststuk wordt 
afgenomen berekent de weegschaal het gewicht en 
stelt de PostBase frankeermachine in. 

– Besturing van de PostBase via pc-software. 
FP biedt software aan voor het besturen en beheren 
van de frankeermachine via een PC, bijv. Navigator, 
of NavigatorPlus (niet in alle landen beschikbaar). 
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3 Opstelling en inbedrijfstelling 

Stap 1: Uitpakken en inhoud van de verpakking controleren

Waarschuwing! Als onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, mag u de 
PostBase in geen geval in gebruik nemen. Neem contact op met de service-
afdeling van FP. 

Opgelet! Voer de stappen heel precies uit in de aangegeven volgorde. 
Raadpleeg hiervoor ook de installatiehandleiding van PostBase (vouwblad).

• De dozen uitpakken.

• Controleren of de inhoud van de verpak-
king compleet en onbeschadigd is. 

Bewaar de verpakking. Gebruik deze wan-
neer u de PostBase ooit wilt transporteren of 
voor service moet wegbrengen.

Omvang van de levering 

– Frankeermachine PostBase
– Aanlegplaat (niet alle productvarianten)
– Opvangbak met vangarm
– Weegplateau (uitvoering volgens bestelling) 
– Netsnoer
– USB-kabel
– Ethernetkabel
– Starters cartridges
– Etiketten
– Handleiding “Eerste stappen”
– Installatiehandleiding (vouwblad).

Optioneel, alleen indien extra besteld

– Enveloppensluiter 
– Extern USB-modem incl. modemkabel 

(niet in alle landen beschikbaar) 
– Automatische doorvoer- en sluitunit inclu-

sief enveloppentoevoer en aandrukarm, 
netkabel, eindstekker, reservesponshou-
der met spons 

– Sealit (sluitvloeistof). 
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Stap 2: PostBase opstellen

Opgelet! Als de PostBase uit een koude omgeving (d.w.z. lager dan 10 °C) 
komt: pak het frankeersysteem uit en wacht minstens 2 uren voordat u de 
PostBase aansluit. De PostBase heeft deze tijd nodig om zich aan de 
omgevingsomstandigheden aan te passen.

• Een plaats voor de opstelling kiezen met 
de volgende omgevingsvoorwaarden:
– binnenluchttemperatuur: 15 °C tot 35 °C
– geen directe zoninstraling
– netstopcontact in onmiddellijke nabijheid
– netwerkaansluiting met internettoegang

of 

telefoondoos voor modemaansluiting in 
onmiddellijke nabijheid.

• De PostBase opstellen op een stevige, 
effen, trillingsarme en horizontale onder-
grond.
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Opgelet! De automatische doorvoer- en 
sluitunit pas in stap 6 opstellen en aansluiten. 
Hiervoor moet de PostBase volledig geïnstal-
leerd zijn. Anders herkent de PostBase de 
automatische doorvoer- en sluitunit niet. 
Het frankeersysteem werkt dan niet.

Details over de montage vindt u op de 
volgende pagina.

PostBase met aanlegplaat 

PostBase met enveloppensluiter  
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Opvangbak: vangarm aanbrengen

• De vangarm aan de opvangbak aanbren-
gen: vangarm in de geleidingen aan de 
onderkant van de opvangbak inschuiven. 

Weegplateau aanbrengen 

• Het weegplateau zodanig houden dat de 
lange groef in de voet van het weegplateau 
naar voren wijst. 

• Het weegplateau bovenop het aansluitstuk 
van de weegschaal plaatsen. De lange 
groef in de voet van het weegplateau moet 
daarbij in de geleiding van het aansluitstuk 
glijden.

• Met de vlakke hand lichtjes van boven op 
het weegplateau drukken. 

Opvangbak en doorvoer- en sluitunit / en-
veloppensluiter / aanlegplaat aanbrengen 

• De betreffende module naast de frankeer-
machine plaatsen (zie overzichten op de 
vorige pagina).

• De frankeermachine op de zijde waar u de 
module gaat aanbrengen iets optillen. De 
behuizing heeft aan de onderkant uitspa-
ringen voor het bevestigen van aanbouw-
delen. 

• De betreffende module dusdanig onder de 
frankeermachine schuiven dat de nokken 
in de uitsparingen grijpen.

• De frankeermachine voorzichtig 
neerzetten.

Lange groef
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Enveloppensluiter vullen met Sealit 
sluitvloeistof 

• Het deksel van de vulopening opzij 
draaien. 

• Enveloppensluiter vullen met de 
sluitvloeistof “Sealit”. 

• Niveau controleren. 
De enveloppensluiter moet ongeveer tot 
de “max”-markering gevuld zijn.

• Vulopening met het deksel opnieuw 
sluiten. 

• Indien nodig: de enveloppensluiter aan de 
buitenkant afdrogen.
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Stap 3: PostBase aansluiten

Waarschuwing! Gebruik de meegeleverde of door Francotyp-Postalia 
goedgekeurde kabels. Let erop dat de kabels niet beschadigd zijn.

Sluit de PostBase slechts aan op een geaarde veiligheidswandcontactdoos.
Zorg ervoor dat de netaansluiting de spanningswaarde heeft zoals staat 
aangegeven op de typeplaatjes.

Zorg ervoor dat zich het stopcontact voor de aansluiting van de PostBase in 
de nabijheid bevindt en gemakkelijk kan worden bereikt.

    

Apparaatstekker van het netsnoer in de 
netaansluiting steken van de frankeer-
machine. Dan pas het netsnoer aansluiten 
op de netaansluitdoos. 

Frankeermachine aansluiten 
op lokaal computernetwerk 
(LAN).

Frankeermachine 
op pc aansluiten.
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Stap 4: PostBase installeren 

• PostBase inschakelen: PostBase-toets 
indrukken.

De toets- en displayverlichting worden inge-
schakeld. PostBase voert een zelftest uit en 
start de installatieroutine. 

• Volg de aanwijzingen op het display.

PostBase leidt u stap voor stap door de 
installatieroutine:

– Taal kiezen

– Verbindingsgegevens instellen

– Repository-PIN invoeren (R-PIN)

– Software-update

– Starters cartridges plaatsen 

– Porto (geld) laden.

De installatie is met succes afgesloten.

Informatie over de werking van het touch-
screen en een overzicht van de bedienings-
elementen vindt u in hoofdstuk 4.6.

PostBase-toets
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Stap 5: PostBase inrichten

U kunt nu nog andere systeeminstellingen uitvoeren. Lees hieromtrent in het 
referentiehandboek “Operator Manual – Reference Guide” het hoofdstuk “Advanced 
settings & system information” (Uitgebreide instellingen & systeeminformatie). 

PIN-beveiliging 

Kostenplaatsfunctie 

Automatisch geld laden

Geluidssignalen

Schermcontrast

Taal

Ruststand tijd (stand-by)

Automatisch uitschakelen
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Stap 6: Automatische doorvoer- en sluitunit installeren 
(optioneel) 

Opgelet! De automatische doorvoer- en sluitunit pas opstellen en aansluiten 
nadat de PostBase al volledig is geïnstalleerd. Anders herkent de PostBase 
de automatische doorvoer- en sluitunit niet. Het frankeersysteem werkt dan 
niet.

• De frankeermachine uitschakelen. 
Hiervoor de PostBase-toets gedurende 
drie seconden indrukken.

Automatische doorvoer- en sluitunit 
opstellen
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Automatische doorvoer- en sluitunit aansluiten
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Tank vullen met Sealit sluitvloeistof

Waarschuwing! Ga heel voorzichtig om met 
vloeistoffen. Let er bij het vullen van de tank 
op dat geen delen bevochtigd worden die 
onder spanning staan. Mocht dit ooit gebeu-
ren: trek onmiddellijk de netstekker uit het 
stopcontact. Laat het PostBase frankeer-
systeem daarna door de service-afdeling van 
FP nakijken, voordat u het weer in gebruik 
neemt.

• Kap openen door op de ontgrendelings-
toets te drukken. 

• Tank uit de behuizing verwijderen en op 
een veilige plaats neerzetten.
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• De sluiting van de tank afschroeven.

• Tank vullen met sluitvloeistof “Sealit”. 

• De sluiting van de tank er weer opzetten en 
vastdraaien. 

• Tank op een ongevaarlijke plaats om-
draaien (bijv. boven de wasbak), om de 
dichtheid van de sluiting te controleren. 
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• De tank met de sluiting naar onderen in de 
behuizing plaatsen.

• Kap sluiten.

Aandrukarm aanbrengen 

• De voet van de aandrukarm in de houder 
op de enveloppentoevoer plaatsen. 

• Aandrukarm naar onderen drukken tot hij 
inklikt. 
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Inschakelen

• Het frankeersysteem weer inschakelen. 
Hiervoor de PostBase-toets indrukken.

Na de nieuwe start is het PostBase frankeer-
systeem met automatische doorvoer- en 
sluitunit bedrijfsklaar. 

Met de toets LABEL / FEEDER 
(ETIKET / TOEVOER) roept u de functie 
“Stapelverwerking” op.
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4 Het abc van de bediening 

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisfuncties van het PostBase frankeer-
systeem en leert u omgaan met het touchscreen.

4.1 PostBase in- / uitschakelen 

Het PostBase frankeersysteem kan permanent op het net aangesloten blijven en is 
daardoor steeds snel bedrijfsklaar. Met de PostBase-toets schakelt u het frankeersy-
steem AAN / UIT. 

Inschakelen   

• PostBase-toets indrukken.

De toets- en displayverlichting worden 
ingeschakeld. PostBase voert een zelftest uit 
en toont vervolgens het frankeermenu. 

Naargelang de instelling worden de gebrui-
ker en de PIN voor toegangscontrole opge-
vraagd.

Uitschakelen  

• U kunt de PostBase-toets altijd gedurende 
drie seconden indrukken, om het 
frankeersysteem uit te schakelen. 

PostBase brengt eventueel lopende hande-
lingen ten einde en gaat dan uit. De toets- en 
displayverlichting doven. 

PostBase-toets
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PostBase van het stroomnet nemen  

Opgelet! Schakel het PostBase frankeer-
systeem altijd uit door lang drukken op de 
PostBase-toets alvorens de PostBase van 
het stroomnet te nemen. Trek nooit gewoon 
de netstekker er uit of onderbreek nooit op de 
een of andere manier de stroomtoevoer voor-
dat het afdruksysteem in de sluitstand is 
gebracht. Alleen op die manier voorkomt u 
indrogen en behoudt u een altijd even goede 
drukkwaliteit.

• De PostBase-toets gedurende drie secon-
den indrukken, om het frankeersysteem uit 
te schakelen. 

• Netstekker uit de netaansluitdoos trekken. 

4.2 Ruststand (stand-by) 

Wanneer u het PostBase frankeersysteem 
enige tijd niet gebruikt, schakelt het automa-
tisch in de ruststand (stand-by). 

In de ruststand is het display donker en is de 
PostBase-toets verlicht. De touchfunctie is 
niet actief.

Door kort te drukken op de PostBase-toets 
“wekt” u de PostBase opnieuw. 

4.3 Hellingshoek van het display instellen 

• De toets voor het display indrukken en het 
display in de gewenste stand brengen. 
Het verstelmechanisme heeft verschil-
lende vergrendelpunten. 

• De toets loslaten. 
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4.4 Labeldispenser voorbereiden (optioneel) 

Opgelet! Wij raden u aan alleen etiketten van Francotyp-Postalia te gebrui-
ken. Hiervoor heeft de fabrikant FP betrouwbaarheid, veiligheid en geschikt-
heid vastgesteld. Producten die niet door de fabrikant FP goedgekeurd zijn, 
kan de fabrikant FP voor wat betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid 
aangaat ondanks lopende marktobservatie niet beoordelen en daarvoor ook 
geen verantwoordelijkheid nemen.

Alleen dan kunnen wij een correcte etiketverwerking waarborgen.

Etiketvak in- / uitklappen 

Om het etiketvak in of uit te klappen:

• Op het geribbelde vlak drukken tot u een 
klikgeluid hoort, dan loslaten. 

Etiketten plaatsen  

• Banderol van het etiketpakje verwijderen. 

• Het volledige pakje (50 etiketten) in het 
etiketvak plaatsen:
– De te bedrukken papierzijde wijst naar 

boven.
– Het etiketpakje tot de aanslag in de rich-

ting van de opgedrukte pijl inschuiven. 
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4.5 Opvangbak instellen 

• De opvangbak kan door verschuiven van 
de vangarm aan de verschillende 
envelopformaten (tot maximaal ISO B4) 
worden aangepast. De vangarm heeft 
diverse vergrendelpunten voor de meest 
gebruikelijke formaten.
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4.6 Beeldschermelementen en bedieningswijze 

Dit hoofdstuk introduceert het bedieningspaneel van het PostBase frankeersysteem. 
U leert met het touchscreen omgaan en leert de beeldschermelementen, de 
verschillende menu’s, venstertypes en symbolen kennen. 

4.6.1 Het touchscreen 

Is het display verlicht, dan is het touchscreen actief. U bedient het touchscreen 
eenvoudig door met de vinger beeldschermelementen aan te raken.

Algemene bedieningswijzingen 

U tikt het gewenste element op het beeld-
scherm even met de vinger aan. PostBase 
voert de betreffende actie uit. 

Bij schuifbalken gebruikt u de pijltjestoetsen 
om in de lijst te bladeren. U kunt ook met 
de vinger op de schuiver tikken en deze 
bewegen. Bij het loslaten wordt de instelling 
geactualiseerd.

In plaats van uw vinger kunt u ook de bijgele-
verde pen gebruiken. U vindt de pen in een 
houder op de achterkant van het display.

Schuifbalk Schuiver 
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 Schakelknoppen De schakelknoppen onderscheiden zich van 
de beeldschermachtergrond door een 
schaduw. Naargelang de functie kunnen 
ze verschillende toestanden innemen: 

De schakelknop kan aangetikt worden / is 
actief.

De schakelknop is geselecteerd / passief 
(opnieuw aantikken is niet mogelijk).

Bevestiging: de schakelknop wordt net 
aangetikt.

De schakelknop is gedeactiveerd / kan niet 
worden aangetikt.

Standaardschakelknoppen Met het begrip “standaardschakelknoppen” 
zijn de schakelknoppen OPSLAAN, AFBREKEN, 
TERUG (VORIGE) en VOLGENDE bedoeld. 

Het opschrift kan naargelang de functie 
variëren. De schakelknop met AFBREKEN / 
TERUG (VORIGE) is (indien beschikbaar) altijd 
rechtsonder in het venster te vinden en 
brengt u een stap / een niveau terug.
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4.6.2 Het frankeermenu 

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en een geslaagde afgelopen start-
routine. Het laat de actuele instellingen voor het frankeren zien. 
Het verschijnt slechts nadat alle noodzakelijke gegevens voor het product geselec-
teerd zijn (bestemming, soort, afmeting van de zending) en het ingestelde gewicht 
groter is dan 0 g. 

In het frankeermenu 

– heeft u toegang tot alle instellingen rondom de frankeerafdruk

– frankeert u uw zendingen

– kunt u uw zendingen wegen 

– kunt u het menu openen

– worden actuele instellingen weergegeven.

Bedieningswijze 

U tikt op de schakelknop om een functie of instelling te selecteren. Naargelang de 
gekozen functie opent PostBase een selectielijst, een instellingsmenu of een menu 
met nog andere selectiemogelijkheden. De afzonderlijke menu- en venstertypes en 
hun bedieningswijze leert u in de volgende hoofdstukken uitvoerig kennen.

Informatiegebied:
– Datum in de 

frankeerafdruk 
– Overige weergaven

Reclame 
(reclamestempel / tekstbericht) 

Verzendgegevens 

Frankeerwaarde 

Gewicht

Actueel geheugen

Menu 

Productmenu 

Kostenplaats 

Overige geheugens 
(optioneel)

Etiketdruk / automatische toevoer 
(optioneel)

Differentiële weging
(optioneel)
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4.6.3 Het productmenu 

Het productmenu oproepen  

Met de schakelknop PRODUCT opent u het 
productmenu waarin u het product voor de 
frankeerafdruk instelt. 

Links op het display toont het productmenu 
de verzendgegevens die ter keuze staan. 

Bij meer dan vier keuzemogelijkheden bla-
dert u met behulp van de schuifbalk in de lijst. 

Rechts op het display toont het productmenu 
de actuele instellingen:
– de frankeerwaarde 
– het gewicht 
– de datum
– de ingestelde verzendgegevens. 

De frankeerwaarde en de OK (KLAAR)-toets 
verschijnen pas nadat alle noodzakelijke 
verzendgegevens geselecteerd zijn en het 
aangeduide gewicht groter is dan 0 g.

Verzendgegevens selecteren 

Door aantikken van de betreffende 
schakelknoppen selecteert u de 
verzendgegevens. PostBase leidt u stap 
voor stap door de portoberekening. 

Met de schakelknop OK (KLAAR) neemt u de 
weergegeven verzendgegevens over en 
keert u terug naar het frankeermenu. 

Verzendgegevens deactiveren 

Met de schakelknop TERUG (VORIGE) verwij-
dert u stapsgewmijs de verzendgegevens uit 
de actuele postsoortinstelling.

Verzendgegevens

Overige verzendgegevens: 
bladeren met de schuifbalk

Actuele instelling
overnemen + terug

naar het frankeermenu

Actuele instelling 
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Wisselen naar het frankeermenu 

OK (KLAAR) Met de schakelknop (OK) KLAAR stelt u het 
weergegeven product voor het frankeren in 
en keert u terug naar het frankeermenu. 

TERUG (VORIGE) Door herhaald aantikken van de schakelknop 
TERUG (VORIGE) verwijdert u stapsgewijs de 
verzendgegevens uit de actuele instelling. 
Door opnieuw aantikken na het deactiveren 
van alle verzendgegevens breekt u de 
productselectie af. In het frankeermenu blijft 
de als laatste gebruikte postsoort ingesteld. 

4.6.4 Het menu 

Met de schakelknop MENU opent u het menu. 
Hier heeft u toegang tot de beheerfuncties en 
tot de systeeminstellingen en servicefunc-
ties. 

Met de pijlen bladert u in het menu vooruit en 
terug.

Overige functies

Menu (voorbeeld)
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4.6.5 Selectielijsten  

Selectielijsten (bijv. voor reclamestempels, 
toegevoegde teksten) bieden u alle 
beschikbare instellingen ter keuze aan.

Met de pijltjestoetsen bladert u in de lijst. 

Door aantikken van de desbetreffende scha-
kelknop selecteert u een van de aangeboden 
instellingen en keert u terug naar het fran-
keermenu. 

4.6.6 Instellingsmenu’s 

Voor het aanpassen en selecteren van instellingen wordt telkens een eigen menu 
geopend. Daarvan bestaan twee uitvoeringen: lijsten en invoer per toetsenblok.

Lijsten

Werkingswijze: links op het display toont 
PostBase de instellingen die ter beschikking 
staan. De actuele instelling wordt donker op 
de voorgrond geplaatst. Bij meer dan vier 
keuzemogelijkheden bladert u met behulp 
van de schuifbalk door de lijst. 

Met OPSLAAN neemt u de actuele instelling 
over en verlaat u het instellingsmenu. 

Met AFBREKEN annuleert u uw invoer en 
verlaat u het instellingsmenu. 

Actuele instelling
Volgende pagina’s:

bladeren met
pijltoetsen

Actuele instelling

Actuele instelling
overnemen

Overige ter keuze: bladeren 
met de schuifbalk
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Invoer per toetsenblok  

Met het toetsenblok links op het display voert 
u de waarden in. Het aanwijsveld bovenaan 
rechts toont uw invoer. 

Het toetsenblok is altijd afgestemd op de 
desbetreffende situatie: naargelang of er 
pure getalwaarden of cijfers en letters 
moeten worden ingevoerd, verandert het 
opschrift van de toetsen. 

De toets onderaan links is, voor zover 
aanwezig, bezet met een op de actuele 
bedieningsactie afgestemde speciale functie, 
bijv. wisselen tussen schrijven met of zonder 
hoofdletters. De informatietekst informeert 
over bijzonderheden en geeft extra aanwij-
zingen.

Invoeren verwijdert u met CE.

Met OPSLAAN neemt u de actuele instelling 
over en verlaat u het instellingsmenu. 

Met TERUG(VORIGE) annuleert u uw invoer en 
verlaat u het instellingsmenu. 

4.6.7 Pop-up venster 

Bij sommige instellingen wordt een venster 
geopend dat het momentele venster ten dele 
overdekt (pop-up venster). De pop-up vraagt 
een bepaalde handeling uit te voeren. 
Ook meldingen en de stapelverwerking 
verschijnen als pop-up.

Sommige pop-up meldingen zijn zelfbevesti-
gend, d.w.z. na een bepaalde tijd verdwijnen 
ze vanzelf. 

Actuele invoer

Informatietekst

Volgens de functie bezette toets 
(hier: terugzetten op de actuele datum)
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4.6.8 Procedures (wizards) 

Voor omvangrijke instellingen, zoals bijvoor-
beeld de verbindingsgegevens, wordt een 
zogenaamde “procedure” gestart, waarmee 
PostBase u stap voor stap door alle nood-
zakelijke invoeren geleid. Hierbij worden 
indien nodig verschillende venstertypes 
gebruikt.

Met VOLGENDE neemt u de actuele instelling 
over en gaat u naar de volgende stap. 

Met TERUG (VORIGE) kunt u terugkeren naar 
de vorige stappen. 

Wanneer u aan het begin van de procedure 
TERUG (VORIGE) selecteert, annuleert u alle 
instellingen en verlaat u de procedure. 
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4.7 Testafdruk  

Aan de hand van een testafdruk kunt u de instellingen voor de frankering en de 
drukkwaliteit controleren. 

In overeenstemming met de eisen van de 
post worden testafdrukken als zodanig 
gekenmerkt. Testafdrukken mag u in geen 
geval bij de post inleveren. 

Testafdrukken worden in de postregisters 
niet geregistreerd.

Testafdruk instellen 

Het maken van een testafdruk kan – afhan-
kelijk van de eisen van de betreffende post – 
verschillen van de hierna beschreven werk-
wijze. Lees daarom de landspecifieke bijlage 
bij de handleiding.

• De gewenste parameters voor de frankeer-
afdruk (reclamestempel, toegevoegde 
tekst enz.) instellen.

• In het frankeermenu PRODUCT selecteren. 

• De gewenste postsoort instellen.

Zodra alle noodzakelijke verzendgegevens 
ingesteld zijn, kunt u een testafdruk uitvoe-
ren. U vindt de optie TEST AFDRUK aan het 
einde van de lijst van extra services.

• TEST AFDRUK selecteren.

PostBase vraagt u een envelop aan te 
leggen. 
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Testafdruk op een lege envelop afdrukken

• Een lege envelop op de aanlegplaat 
aanlegen:
– met de te bedrukken zijde naar boven 
– de bovenkant ligt gelijk met de envelop 

aanlegkant.

• De envelop in de richting van de pijl in-
schuiven.

PostBase trekt de envelop naar binnen, drukt 
de testafdruk en werpt de envelop rechts 
naar buiten. 

Testafdruk op etiket afdrukken (optioneel) 

• LABEL (ETIKET) selecteren om de testafdruk 
op een etiket te frankeren.

PostBase drukt de testafdruk op een etiket 
en werpt het rechts naar buiten. 

De envelop voor testafdruk aan de 
automatische doorvoer- en sluitunit 
aanleggen (optioneel) 

• Een envelop aan de automatische 
doorvoer- en sluitunit aanleggen: 
– met de te bedrukken zijde naar boven 
– de bovenkant ligt gelijk met de envelop 

aanlegkant.

Of, wanneer u al een envelop heeft 
aangelegd:

• FEEDER (TOEVOER) kiezen.

PostBase trekt de envelop naar binnen, drukt 
de testafdruk af en werpt de envelop rechts 
naar buiten. 

Envelop 
aanlegkant 
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Drukkwaliteit controleren 

Zorg ervoor dat PostBase altijd zuivere en 
goed leesbare frankeerafdrukken produ-
ceert.

• Het drukbeeld controleren. Het mag geen 
verschuivingen, gebrek aan scherpte of 
lege plaatsen vertonen. Let vooral op de 
matrixcode. 

Deze afbeelding toont een foutloze afdruk. 

Als het drukbeeld verschuivingen vertoont. 

• Inkjetcartridges afstellen. 
Lees hieromtrent in het referentiehand-
boek “Operator Manual – Reference 
Guide” het hoofdstuk “Aligning ink 
cartridges” (Inkjetcartridges afstellen). 

Als het drukbeeld onvoldoende scherp is of 
lege plaatsen vertoont: 

• Printsysteem reinigen. 
Lees hieromtrent in het referentiehand-
boek “Operator Manual – Reference 
Guide” het hoofdstuk “Cleaning the print 
system” (Afdruksysteem reinigen). 

Matrixcode

Verschuiving

Lege plaatsen
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Technische gegevens 

Afmetingen 

– Lengte 310 mm (behuizing)
146 mm (aanlegplaat / enveloppensluiter) 
385 mm (automatische doorvoer- en sluitunit) 
280 mm (helling) 
320 mm / 445 mm (opvangbak min / max)

– Breedte 345 mm
390 mm (met helling) 

– Hoogte 300 mm (met weegplateau)

Gewicht 8,9 kg (frankeermachine met weegschaal) 
0,6 kg (aanlegplaat) 
0,6 kg (enveloppensluiter) 
7,3 kg (automatische doorvoer- en sluitunit) 
2,6 kg (helling) 
0,9 kg (opvangbak) 

Netaansluiting 

– Frankeermachine 100 - 240 V / 2,0 A / 50 - 60 Hz

– Feeder
(Doorvoer- en sluitunit)

100 - 240 V / 2,0 A / 50 - 60 Hz

Opgenomen vermogen 

– Frankeermachine 80 W, Energy Star
< 1 W (uitgeschakeld)
< 7 W (stand-by)

– Feeder
(Doorvoer- en sluitunit)

80 W

Batterij 3,6 V / 2 Ah / 20 mA  
Bestelnummer 90.4701.8004.00 

Display TFT, 480 x 272 pixel, met touchscreen, met achter-
grondverlichting 
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Technische wijzigingen voorbehouden. 

Printsysteem 

– Druktechniek Inktstraaldruk, 2 inkjetcartridges

– Drukbereik max. 185 mm x 25 mm 

– Drukresolutie ≥ 300 dpi 

Capaciteit Naargelang de uitrustingsvariant / land: 
tot 85 brieven/minuut

(Afhankelijk van briefformaat / -inhoud, afdruklengte, machinetoestand 
en bedieningswijze.) 

Geluidsemissie < 60 dB(A) frankeermachine (stand-alone)
< 70 dB(A) frankeermachine met automatische 

doorvoer- en sluitunit (Feeder)

Bedrijfsomstandig-
heden 

+15 °C tot +35 °C
Alleen in gesloten vertrekken gebruiken
Niet blootstellen aan directe zoninstraling
Relatieve luchtvochtigheid 15 % tot 80 %, niet 
condenserend

Weegbereik      3 g tot 7.000 g (naargelang de uitrustingsvariant)
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Technische wijzigingen voorbehouden. 

Inkjetcartridges  

Inkjetcartridges FP-cartridgeset voor PostBase 

Bedrijfs- en 
opslagvoorwaarden

+15 °C tot +35 °C
Alleen in gesloten vertrekken gebruiken
Niet blootstellen aan directe zoninstraling
Relatieve luchtvochtigheid 20 % tot 70 %, niet 
condenserend 

Veiligheidsinformatieblad voor gebruikers verkrijgbaar onder 
http://www.francotyp.com/en/mail-management/
material-safety-data-sheets-msds.html 
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Technische wijzigingen voorbehouden. 

Specificatie van de te frankeren zendingen    

Formaat 
(lengte x breedte)

PostBase (frankeermachine met aanlegplaat):
127 mm x 89 mm tot 253 mm x 353 mm

PostBase met doorvoer- en sluitunit: 
152 mm x 101 mm tot 253 mm x 353 mm

Dikte Frankeren, zonder gebruik te maken van de sluitfunctie: 
tot 10 mm

Sluitfunctie van de doorvoer- en sluitunit gebruiken: 
tot 7 mm

Materiaal  Inktabsorberend materiaal (geschikt voor inktstraaldruk) 

Geen donker papier
Geen hoogglans op de te frankeren zijde
Geen materiaal met luchtkussens
Geen gegolfd karton
Geen papier met dikke vezels waarop de matrixcode kan 
vervagen

Etiketten Zelfklevende etiketten voor PostBase
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Technische wijzigingen voorbehouden. 

Envelopspecificatie voor het gebruik van de sluitfunctie 
(automatische doorvoer- en sluitunit)  

Materiaal De enveloppen moeten geschikt zijn om machinaal te 
worden gesloten!
De klep moet aan de lange zijde van de envelop zijn. 

Lijmvlak Voldoende verlijming kan alleen met doorgaand lijmvlak 
worden bereikt.
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Licentie

Dit is de originele licentietekst van de gebruike open-source-software. 
  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.]
 */
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Veiligheidsverklaring betreffende het gebruik van 
gegevens

Productbeschrijving: PostBase frankeersysteem

Het genoemde product wordt via een ethernet-interface verbonden met het lokale 
netwerk van de gebruiker, om via het lokale netwerk en een overeenkomstig 
beschikbare internettoegang van de gebruiker gegevens uit te wisselen met het 
TeleDataCenter (TDC).

De fabrikant FP garandeert dat met het PostBase frankeersysteem geen andere voor 
het frankeersysteem niet relevante gegevens uit het netwerk van de gebruiker 
gebruikt, doorgegeven of uitgelezen worden. 
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Service / Garantie 51
Service / Garantie 
Service Iedere PostBase wordt voordat hij de fabriek verlaat 
grondig getest. Mocht er ondanks onze omvangrijke 
kwaliteitscontrole toch een storing optreden bij uw 
frankeersysteem, neem dan contact op met de 
service-afdeling van FP. 

fp-francotyp.com

Garantie Informatie over de garantie vindt u in de landspeci-
fieke bijlage bij de handleiding (indien voor uw land 
beschikbaar). 
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