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Betreffende deze handleiding

Lees deze handleiding door, voordat u de PostBase Mini frankeermachine opstelt en 
in gebruik neemt. Zorg dat u deze handleiding steeds bij de hand heeft, in de nabij-
heid van de PostBase Mini. Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van de 
PostBase Mini frankeermachine. 

Deze handleiding beschrijft het opstellen en in gebruik nemen van de frankeerma-
chine en bevat informatie over het gebruik van de PostBase Mini. Functies die in 
deze handleiding zijn beschreven, echter niet aan elke PostBase Mini ter beschikking 
staan (onder meer vanwege de voorschriften van de post in de verschillende landen), 
herkent u aan een toevoeging, bijv. (niet in alle landen beschikbaar). 

Overige documenten In de Handleiding PostBase Mini (referentiehandboek) – als 
download bij Francotyp-Postalia beschikbaar – vindt u een 
complete beschrijving van de PostBase Mini. 
De Installatiehandleiding (vouwblad) geeft een overzicht van 
de stappen bij de eerste inbedrijfstelling. 
Informatie over landspecifieke functies en bijzonderheden bij 
de omgang met de PostBase Mini vindt u in een Bijlage bij 
de handleiding (indien voor uw land beschikbaar). 

Veiligheidsaanwijzingen 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 
de PostBase Mini of op onregelmatigheden bij het frankeren.

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

Tekstkenmerken
en symbolen

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 hoofd-
letters geschreven, bijv. MENU.

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

Afbeeldingen De display-afbeeldingen in deze handleiding zijn algemene voor-
beelden die kunnen verschillen van de weergave op uw PostBase 
Mini. De munteenheid euro wordt als voorbeeld gebruikt.
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1 Veiligheidsaanwijzingen 

PostBase Mini is een digitale frankeermachine met inkjet printtechnologie voor het 
frankeren van post. PostBase Mini voldoet aan de desbetreffende veiligheidsvoor-
schriften voor inrichtingen van de informatietechniek in kantoren.
Neem in het belang van uw veiligheid de volgende aanwijzingen in acht:

Voorkomen van elektrisch gevaar

• Gebruik de PostBase Mini frankeermachine uitsluitend aan een veiligheidscontact-
doos met aarding. Zorg ervoor dat de netaansluiting overeenstemt met de span-
ningswaarde aangegeven op het typeplaatje. 

• Gebruik uitsluitend de gespecificeerde voedingseenheid XP POWER LTD. - 
VEH40US24. 

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

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

• Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen of vloeistoffen binnenin de 
PostBase Mini geraken. 

• Trek voordat u de PostBase Mini gaat reinigen de netstekker uit het stopcontact. 

Voorkomen van mechanisch gevaar

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

• Demonteer geen delen van de behuizing. 

Toebehoren en verbruiksmateriaal

• Wij raden u aan alleen goedgekeurde FP-toebehoren en originele FP-onderdelen 
te gebruiken. Hiervoor heeft FP betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid vast-
gesteld. Producten die niet door FP goedgekeurd zijn, kan FP voor wat betrouw-
baarheid, veiligheid en geschiktheid aangaat ondanks lopende marktobservatie 
niet beoordelen en daarvoor ook geen verantwoordelijkheid nemen. 
De volledige functionaliteit van de PostBase Mini frankeermachine wordt vanaf het 
tijdstip van de levering alleen gewaarborgd bij gebruik van originele inkjetcartridges 
van Francotyp-Postalia.

• Gebruik de meegeleverde of door Francotyp-Postalia goedgekeurde voedings-
eenheid. Let erop dat de voedingseenheid niet beschadigd is. 
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• 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 inkjetcartridge uit de handen van kinderen. 
Verdere gebruiksaanwijzingen vindt u bij de inkjetcartridge zelf.

• Wij raden u aan alleen batterijen van Francotyp-Postalia te gebruiken. Hiervoor 
heeft 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 de PostBase Mini te werk 
volgens de handleiding.

• Als de PostBase Mini uit een koude omgeving (d.w.z. lager dan 10 °C) komt: 
Pak de PostBase Mini uit en wacht minstens twee uur voordat u de PostBase Mini 
aansluit en in werking stelt. De frankeermachine heeft deze tijd nodig om zich aan 
de omgevingsomstandigheden aan te passen. Eventueel gecondenseerd vocht 
verdampt.

• Vertrouw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen toe aan vakkundig 
personeel, dat door Francotyp-Postalia geautoriseerd is. Anders kan het recht 
op garantie vervallen. 
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2 Korte beschrijving van de PostBase Mini 

Aansluitingen (Aanzicht van rechts)

Weegschaal met 
weegplateau  

Toets 
AAN / UIT 

Batterijvak 
(aan de onderkant)  

Briefsleuf 

Display / Touchscreen  

Bedieningspaneel, 
daaronder inkjetcartridge

Pen voor de touchbediening: 
naar rechts uittrekken  

Typeplaatje 
(aan de onderkant)  

Aansluiting externe voedingseenheid   

Aansluiting lokaal computernetwerk  

LAN 

Aansluiting pc 
USB   

Aansluiting voor extern apparaat  
USB 

Gebruik uitsluitend de gespecificeerde 
voedingseenheid: 
XP POWER LTD. - VEH40US24 
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Wetenswaardigheden over PostBase Mini 

PostBase Mini is een digitale frankeermachine voor 
kleine hoeveelheden post met een voor aanraking 
gevoelig beeldscherm (touchscreen). Ze wordt geken-
merkt door een compacte bouwwijze en een intuïtieve 
bediening. De beproefde inkjet-printtechnologie (inkt-
straaldruk) zorgt voor zuivere frankeerafdrukken.

Intuïtieve bediening Voor PostBase Mini volstaat één enkele, centraal aan-
gebrachte toets: voor het in- en uitschakelen. Bij alle 
andere acties brengt u de overzichtelijke operator-
begeleiding in het 3,5 inch kleurendisplay altijd snel 
en veilig naar het gewenste doel.

 Frankeren Gewoon de PostBase Mini inschakelen, product selec-
teren, brief aanleggen – en klaar! 

Geschikt voor frankeren zijn zendingen van inktabsor-
berend materiaal – van de briefkaart tot brieven met het 
formaat ISO B4 en een dikte van 6 mm – evenals spe-
ciale etiketten om op de zending te plakken. 

Brief als reclamemedium Afgezien van de frankering kunt u direct op de zending 
een reclame afdrukken. 

In combinatie met de optionele pc-besturingssoftware 
kan dat ook – net als een sms – een tekstbericht zijn 
(indien voor uw land beschikbaar). 

Frankeertegoed laden Het portotegoed om te frankeren laadt u heel comfor-
tabel online van het TeleDataCenter in de frankeerma-
chine. Indien gewenst, let de PostBase Mini ook zelf op 
een voldoende tegoed en roept u automatisch op porto 
te laden. 
(Beschikbaarheid en handhaving van de functionaliteit rondom de por-
tokostenafrekening zijn afhankelijk van het betreffende land.) 

 Remote service:
flexibel en actueel

Met de PostBase Mini kunt u er zeker van zijn dat u altijd 
volgens de actuele tariefbepalingen van de post werkt. 
Nieuwe posttarieven, reclamestempels of machinesoft-
ware – alle actualiseringen worden door het TeleData-
Center rechtstreeks in uw frankeermachine geladen. 
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 Bijkomende functies Wegen – De ruimtebesparende geïntegreerde weeg-
schaal bepaalt snel en betrouwbaar het gewicht van 
brieven en pakjes. Het bepaalde gewicht wordt direct 
automatisch ingesteld. 

Kostenplaatsfunctie voor het registreren en afrekenen 
van de portokosten volgens kostenplaatsen. 

Toegangscontrole – U kunt uw PostBase Mini met een 
PIN beschermen tegen onbevoegd gebruik. 

PostBase Mini aan de pc bedienen (optioneel) – 
Francotyp-Postalia biedt pc-software aan voor het be-
sturen en beheren van de PostBase Mini frankeerma-
chine via een pc, bijv. NavigatorBasic / NavigatorPlus. 
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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 Mini 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 Mini 
(vouwblad). 

1

2

3456

7

9

8

1 Frankeermachine PostBase Mini 
2 Inkjetcartridge 
3 Netsnoer 
4 Voedingseenheid 
5 USB-kabel  
6 Ethernetkabel  
7 Handleiding “Eerste stappen”
8 Installatiehandleiding (vouwblad)
9 Weegplateau (uitvoering volgens bestelling)  
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• De dozen uitpakken.

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

De verpakking en de transportbeveiliging 
voor het afdruksysteem goed bewaren. 
Gebruik deze wanneer u de PostBase Mini 
ooit wilt transporteren of voor service moet 
wegbrengen.

Stap 2: Opstellen  

Opgelet! Als de PostBase Mini uit een koude omgeving (d.w.z. lager dan 
10 °C) komt: Pak de PostBase Mini uit en wacht minstens twee uur voordat 
u de PostBase Mini aansluit. De PostBase Mini 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.

• De PostBase Mini opstellen op een ste-
vige, effen, trillingsarme en horizontale 
ondergrond.

• Beschermfolie van het display aftrekken.

Weegplateau opzetten 

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

• Het weegplateau bovenop het aansluitstuk 
van de weegschaal plaatsen. De 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. 

Groef 
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Stap 3: Transportbeveiliging verwijderen  

Ter bescherming van het afdruksysteem 
steekt er in de cartridgehouder een transport-
beveiliging van karton. 

Ga voor het verwijderen van de transportbe-
veiliging als volgt te werk:

• Het bedieningspaneel tot de aanslag 
omhoogklappen. Het vergrendelt in 
deze stand voelbaar. 

• Het stuk karton (transportbeveiliging) naar 
boven toe uit de cartridgehouder trekken.

Let op: Het plaatsen van de cartridge volgt 
pas later tijdens de inbedrijfstelling (Stap 6). 
Sluit het bedieningspaneel dus zonder 
cartridge te plaatsen.

• Klap het bedieningspaneel terug in de 
uitgangspositie. 

Bewaar de transportbeveiliging. Gebruik 
deze opnieuw, wanneer u de PostBase Mini 
ooit wilt transporteren of naar de service 
moet brengen.

Transportbeveiliging 
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Stap 4: Aansluiten  

Waarschuwing! Gebruik de meegeleverde of door Francotyp-Postalia goed-
gekeurde voedingseenheid. Let erop dat de voedingseenheid niet bescha-
digd is.

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

Sluit de PostBase Mini slechts aan op een veiligheidscontactdoos met aar-
ding. Zorg ervoor dat de netaansluiting overeenstemt met de spannings-
waarde aangegeven op het typeplaatje.

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

     

• Frankeermachine aansluiten op lokaal 
computernetwerk (LAN).

• Frankeermachine op pc aansluiten 
(optioneel).

• Apparaatstekker van de voedingseenheid 
in de netaansluiting steken van de fran-
keermachine. Netsnoer in de netaanslui-
ting van de voedingseenheid steken. 
Dan pas het netsnoer aansluiten op de 
netaansluitdoos. 

Optioneel
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Stap 5: Inschakelen 

• Op de toets op het bedieningspaneel 
drukken.

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

Stap 6: Installeren
PostBase Mini leidt u stap voor stap door de 
installatieroutine. Volg eenvoudig de aanwij-
zingen op het display. 

Informatie over de omgang met de touch-
functie van het display en over de bedie-
ningswijze vindt u in hoofdstuk 4.3.

• De R-PIN gereedhouden. (Deze heeft u 
separaat ontvangen).

• De schakelknop met de gewenste taal 
aanklikken. 

• Met de schakelknop  bevestigen en 
doorgaan met de installatieroutine.
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In de PostBase Mini zijn standaardinstel-
lingen voor de verbinding met de FP-infra-
structuur geïntegreerd. Gewoonlijk moet met 
deze instellingen de verbindingsopbouw pro-
bleemloos functioneren.

Om de verbinding met de FP-infrastructuur 
met deze voorinstelling te testen: 

• Op de schakelknop  drukken.

Indien geen verbinding tot stand komt, start 
de communicatie-assistent (wizard) voor het 
instellen van de verbindingsgegevens, 

• Selecteer de voor uw netwerk passende 
instelling en doorgaan met de schakelknop 

. Indien nodig uw netwerkadministrator 
vragen.

Het overzicht “Verbindingsinstellingen” in de 
appendix van de handleiding “Eerste stappen” 
toont en verklaart de mogelijke instellingen.

Opgelet! In het verdere verloop van de in-
stallatie start PostBase Mini eventueel meer-
dere keren opnieuw. Neem PostBase Mini 
niet van het net! 

• De Repository-PIN (R-PIN) intypen. 

• Met de schakelknop  bevestigen.

PostBase Mini laadt nu software en gege-
vens en start daarna opnieuw.

• Volg de aanwijzingen op het scherm.
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PostBase Mini vraagt vervolgens om de 
inkjetcartridge te plaatsen. 

• Het bedieningspaneel tot de aanslag om-
hoogklappen. Het vergrendelt in deze 
stand voelbaar.

• De inkjetcartridge uit de verpakking halen. 

• De sproeierbescherming van de inkjet-
cartridge verwijderen.

Op het vouwblad bij de inkjetcartridge vindt 
u daaromtrent aanwijzingen.

• Houd de inkjetcartridge met de contacten 
naar voren, dus naar de voorzijde van de 
frankeermachine gericht.

• Plaats de inkjetcartridge in de cartridge-
houder.

• Druk de inktjetcartridge naar beneden tot 
de groene pal met een duidelijk hoorbare 
klik de inkjetcartridge vastklemt. 
U moet daarbij een veerdruk overwinnen.

Op de afbeelding links is de juiste positie 
van de pal te zien. 
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• Klap het bedieningspaneel terug in de 
uitgangspositie. 

PostBase Mini kalibreert de cartridge … 

Opmerking: 
De kalibratie duurt enkele ogenblikken.

… en vraagt vervolgens de testafdruk op. 

• Een lege envelop tegen de rechterkant 
van de briefsleuf aanleggen en er tot de 
aanslag inschuiven.

Zodra de briefsensor (in de rechterhoek ach-
teraan in de briefsleuf) de envelop herkent, 
klemt de PostBase Mini de envelop vast en 
maakt een testafdruk.

Testafdruk (voorbeeld) • Op de testafdruk naar de nummers zoe-
ken, waar de 
– horizontale deelstrepen zo nauwkeurig 

mogelijk naast elkaar liggen en 
– de verticale deelstrepen zo nauwkeurig 

mogelijk over elkaar liggen.

Wanneer de horizontale en verticale deel-
strepen bij nummer 5 één lijn vormen, is de 
inkjetcartridge correct gericht. 

• Met de schakelknop  bevestigen.

Wanneer de horizontale en/of verticale deel-
strepen bij nummer 5 niet in één lijn liggen 
liggen:

• Met  de procedure voor het uitlijnen van 
de inkjetcartridge voortzetten. 
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Cartridge uitlijnen: horizontale lijn

• Het nummer invoeren, waar de horizontale 
deelstrepen zo nauwkeurig mogelijk naast 
elkaar liggen. 
In het voorbeeld is dat nummer “4”.

(Indien nodig: met CE het weergegeven 
nummer wissen.) 

• Met  bevestigen en doorgaan.

Cartridge uitlijnen: verticale lijn

• Het nummer invoeren, waar de verticale 
deelstrepen zo nauwkeurig mogelijk boven 
elkaar liggen.
In het voorbeeld is dat nummer “7”.

(Indien nodig: met CE het weergegeven 
nummer wissen.) 

• Met  bevestigen en doorgaan.

• Voor de testafdruk een lege envelop aan-
leggen. 

• De nieuwe testafdruk analyseren. Indien 
nodig, het uitlijnen zo vaak herhalen tot de 
cartridge correct is gericht.
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• Contact met het TeleDataCenter / fran-
keertegoed laden.

Om met de PostBase Mini te kunnen franke-
ren, moet PostBase Mini over een passend 
frankeertegoed beschikken. Hiervoor is 
contact met het TeleDataCenter nodig. Ver-
loop, mogelijke laadbedragen en de afreke-
ning van de portokosten zijn afhankelijk van 
de bepalingen van de postorganisatie in het 
betreffende land. 
Wanneer u de melding “Verbinding succes-
vol afgesloten” in beeld krijgt is de machine 
opgewaardeerd. Druk indien gewenst op de 
i-toets om een registerafdruk voor uw admini-
stratie te maken.

Frankeermenu (voorbeeld) PostBase Mini toont het frankeermenu. 

De installatie is met succes afgesloten.

In het MENU kunt u de basisinstellingen van 
de PostBase Mini aanpassen aan uw wen-
sen (lichtsterkte display, geluidssignalen, 
stand-by tijd, PIN-beveiliging …). 
In het MENU heeft u ook toegang tot de 
kostenplaatsfunctie van de PostBase Mini. 
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4 Het abc van de bediening 

In dit hoofdstuk maakt u kennis met de basisfuncties en bedieningswijze van de 
PostBase Mini frankeermachine.

4.1 PostBase Mini in- / uitschakelen 

Inschakelen  

• Op de toets op het bedieningspaneel 
drukken. 

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

Wanneer de toegangscontrole geactiveerd 
is, moet u in de loop van de startroutine uw 
PIN invoeren. 

Uitschakelen  

• De toets drie seconden lang indrukken.

PostBase Mini brengt eventueel lopende 
handelingen ten einde en gaat dan uit. 
De toets- en displayverlichting doven. 
De touchfunctie is inactief. 

3 seconden 
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PostBase Mini van het stroomnet nemen 

Opgelet! Schakel de PostBase Mini altijd uit 
door lang drukken op de Aan/Uit toets alvo-
rens de PostBase Mini van het elektriciteits-
net te nemen. Trek nooit gewoon de net-
stekker er uit of onderbreek nooit op de een 
of andere manier de stroomtoevoer voordat 
het afdruksysteem in de sluitstand is ge-
bracht. Alleen op die manier voorkomt u in-
drogen en behoudt u een altijd even goede 
drukkwaliteit. 

• De toets AAN / UIT drie seconden lang 
indrukken, om de frankeermachine uit te 
schakelen.

Toets- en displayverlichting doven.

• De netstekker van de voedingseenheid uit 
de netaansluitdoos trekken. 

4.2 Ruststand (stand-by)  

Wanneer u de frankeermachine enige tijd 
niet gebruikt, schakelt ze automatisch in de 
ruststand (stand-by). 

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

Door kort te drukken op de toets “wekt” u de 
PostBase Mini opnieuw. 
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4.3 Beeldschermelementen en bedieningswijze 

Dit hoofdstuk beshrijft het bedieningspaneel van de PostBase Mini frankeermachine. 
U maakt kennis met de touchfunctie van het display, de beeldschermelementen, de 
verschillende menu’s, venstertypes en symbolen.

4.3.1 Het touchscreen   

Is het display verlicht, dan is de touchfunctie actief. U bedient de PostBase Mini een-
voudig door met de vinger beeldschermelementen aan te raken. 

Algemene bedieningswijze 

U tikt met de vinger het gewenste element op 
het beeldscherm kort aan (in het voorbeeld is 
dat de schakelknop met frankeerwaarde). 
PostBase Mini voert de betreffende actie uit. 

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

Pen voor de touchbediening 

In plaats van uw vinger kunt u ook de bijgele-
verde pen gebruiken. De pen vindt u achter-
aan in het bedieningspaneel. U kunt de pen 
naar rechts uittrekken. 

Schuiver 
Schuifbalk  

Pen   
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Schakelknoppen 

De schakelknoppen heffen zich van de 
beeldschermachtergrond af door een omlijs-
ting. Naargelang de functie kunnen ze ver-
schillende toestanden innemen: 

De schakelknop kan aangetikt worden / is 
actief. 

De schakelknop is geselecteerd.

De schakelknop wordt net ingedrukt.

De schakelknop kan niet worden aangetikt / 
is gedeactiveerd.

De standaardschakelknoppen 

Met het begrip “standaardschakelknoppen” 
zijn de schakelknoppen voor de standaard-
functies bedoeld:

Bevestigen / Opslaan – Een invoer, 
melding, veiligheidsvraag bevestigen. 
De aangeduide instellingen opslaan. 

Afbreken – Invoer / functie afbreken. 

Terug (Vorige) – Terug naar het vorige 
venster / naar het hogere menu terugkeren. 
Een stap terug.  

Volgende – Een melding bevestigen en 
doorgaan, een invoer overnemen en met de 
volgende stap doorgaan. 
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4.3.2 Het frankeermenu  

Het frankeermenu verschijnt na het inschakelen en een geslaagde afgelopen start-
routine. Het laat in één oogopslag de actuele instellingen voor het frankeren zien.

 

 Functies in het frankeermenu 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 Om een functie of instelling te selecteren, tikt 
u op de schakelknop. Naargelang de geko-
zen functie verschijnt dan 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.

Reclame: 
reclamestempel / tekstbericht (optioneel) 

Frankeerwaarde (Prijs van het product) 

Gewicht 

Ingestelde 
verzendgegevens 

Actuele kostenplaats 

Geheugen 
(geselecteerd) 

Geheugens te 
selecteren 

Overige geheugens   

Menu openen, toegang tot 
– Speciale functies  
– Beheerfuncties 
– Basisinstellingen 
– Servicefuncties 

Datum  
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4.3.3 Het productmenu  

In het productmenu stelt u het product voor de frankeerafdruk in. 

Het productmenu oproepen 

U opent het productmenu door aantikken van 
de schakelknop met de frankeerwaarde. 

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

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

Het ingestelde gewicht voor de portobereke-
ning ziet u rechts op het display. 

De frankeerwaarde en de schakelknop  
verschijnen pas nadat alle nodige 
verzendgegevens geselecteerd zijn. 

Met de schakelknop  kunt u de geselec-
teerde verzendgegevens doen weergeven. 

Frankeerwaarde 
Gewicht 

Verzendgegevens 
voor selectie 

Schuifbalk  
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Verzendgegevens selecteren 

Door aanklikken van de schakelknop met de 
gewenste instelling selecteert u de verzend-
gegevens voor een product. 

PostBase Mini neemt uw selectie over en op 
het display verschijnen links de volgende ver-
zendgegevens voor selectie. PostBase Mini 
leidt u stap voor stap door de productinstel-
ling. 

Met de schakelknop  bevestigt u de gese-
lecteerde productinstelling en keert u terug 
naar het frankeermenu.

Verzendgegevens deactiveren 

Met de schakelknop  kunt u de geselec-
teerde verzendgegevens stap voor stap wis-
sen.

Ingestelde verzendgegevens weergeven 

Voor het weergeven van de geselecteerde 
verzendgegevens drukt u op de schakelknop 

.

PostBase Mini toont de geselecteerde ver-
zendgegevens in een pop-up venster. 

Met de schakelknop  sluit u het pop-up 
venster.

Wisselen naar het frankeermenu 

Product instellen voor het frankeren Met de schakelknop  stelt u het geselec-
teerde product voor het frankeren in en keert 
u terug naar het frankeermenu. 

Productmenu afbreken Met de schakelknop  alle verzendgege-
vens deactiveren en het productmenu verla-
ten. In het frankeermenu blijft de als laatste 
gebruikte product ingesteld. 

Gewenste instelling 
aantikken

In de lijst bladeren

Bevestigen
+ terug naar het frankeermenu
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4.3.4 Het menu  

Met de schakelknop MENU opent u het menu. 
Hier heeft u toegang tot de basisinstelling en 
tot de beheer- en servicefuncties.  

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

4.3.5 Selectielijsten 

Selectielijsten (bijv. voor reclamestempels) 
bieden u alle beschikbare instellingen ter 
keuze aan. De actuele instelling is groen 
gemarkeerd.

Met de pijlen bladert u in de lijst. 

Door aantikken van de desbetreffende 
reclame uiting selecteert u een van de 
aangeboden instellingen. 

Menu (voorbeeld) 

Overige functies

Actuele instelling

Overige selectie-
mogelijkheden weergeven
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4.3.6 Instellingsmenu’s 

Voor het aanpassen en selecteren van instellingen wordt telkens een eigen menu 
geopend. Er bestaan instellingsmenu’s in verschillende uitvoeringen, bijv. als lijst met 
mogelijke instellingen voor selectie of met toetsenblok voor de invoer van cijfers en 
letters.

Lijsten  

Links op het display toont PostBase Mini de 
instellingen die ter beschikking staan. 
De actuele instelling is groen op de voor-
grond geplaatst. 

Indien er meer dan vier keuzemogelijkheden 
gegeven zijn, heeft de lijst een schuifbalk 
waarmee u door de lijst kunt bladeren. 

Met de schakelknop  slaat u de actuele 
instelling op en verlaat u het instellingsmenu. 

Met de schakelknop  verlaat u het instel-
lingsmenu zonder op te slaan.

Invoer per toetsenblok  

Met het toetsenblok voert u waarden in. 
Het aanwijsveld toont uw invoer. 

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

De toets onderaan links is, voor zover aan-
wezig, bezet met een op de actuele bedie-
ningsactie afgestemde functie. Bijvoorbeeld 
is dat in het instellingsmenu voor de frankeer-
datum de functie “Terugzetten op de actuele 
datum”. 

Invoeren verwijdert u met CE.

Actuele instelling

Actuele instelling
opslaan

Toetsen met speciale functies
(hier: terugzetten op de actuele datum)

Invoer opslaan

Aanwijsveld 



PostBase Mini28
Met de schakelknop  slaat u de weerge-
geven instelling op en verlaat u het instel-
lingsmenu. 

Met de schakelknop  verlaat u het instel-
lingsmenu zonder op te slaan.

Invoer volgens het telwerkprincipe 
(niet in alle landen)  

Voor enkele speciale instellingen gebruikt 
PostBase Mini het principe van een telwerk. 

Werkingswijze: Met de pijlen verhoogt of ver-
laagt u de getalwaarde van elke afzonderlijke 
positie tot de gewenste waarde in het aan-
wijsveld bovenaan rechts verschijnt. 

Met de schakelknop  slaat u de weerge-
geven waarde op. 

Met de schakelknop  verlaat u het instel-
lingsmenu zonder op te slaan.

4.3.7 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 weergave van de pc-
modus (gebruik van de pc-besturingssoft-
ware voor PostBase Mini) verschijnen als 
pop-up.

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

Waarde verhogen 

Aanwijsveld 

Waarde verlagen 

Ja / bevestigenNee / afbreken
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4.3.8 Procedures / invoerassistenten (wizards) 

Bij omvangrijke instellingen, bijv. voor het 
configureren van de netwerkverbinding, 
begeleidt PostBase Mini u stap voor stap 
door alle nodige invoeren. Hierbij worden 
volgens de noodzakelijkheid verschillende 
venstertypes gebruikt.

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

Met de schakelknop  kunt u terugkeren 
naar de vorige stappen. 

Wanneer u in het eerste venster van de 
procedure op de schakelknop  drukken, 
annuleert u alle invoeren en verlaat u de 
procedure. 
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5 Frankeren 

5.1 Frankeerafdruk instellen 

Meer informatie over de frankeerafdruk van de post in uw land vindt u in de 
landspecifieke bijlage bij de handleiding.

Hoe u de frankeerafdruk met behulp van de optioneel verkrijgbare besturings-
software van Francotyp-Postalia (bijv. NavigatorBasic) comfortabel aan de pc 
kunt instellen, vindt u in het gebruikershandboek van de pc-software.

Reclamestempel instellen   Frankeerwaarde / product instellen  

Informatie over 
het product

Geheugens 
(Postproducten instellen) 

Selectielijst met andere 
geheugens openen  

Menu openen:  
– Datum wijzigen 
– Kostenplaats wisselen 

Datum 
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5.2 Brief aanleggen en frankeren  

De PostBase Mini kan briefkaarten en brieven tot een dikte van 6 mm frankeren. 
Voor dikkere zendingen bedrukt u de lege envelop of u gebruikt etiketten met een 
lengte van minstens 140 mm. Etiketten die geschikt zijn voor de PostBase Mini kunt 
u bij Francotyp-Postalia bestellen. 

Zodra PostBase Mini het frankeermenu met 
de gewenste instellingen voor de frankeeraf-
druk toont, kunt u de te frankeren zendingen 
aanleggen. 

• De brief aanleggen: 
– te bedrukken zijde naar boven 
– bovenkant vooraan.

• De brief tegen de rechterkant van de 
briefsleuf aanleggen en tot de aanslag 
inschuiven.

Zodra de sensor (in de rechterhoek achter-
aan van de briefsleuf) de brief herkent, klemt 
de PostBase Mini de brief vast en bedrukt 
(frankeert) hem.

Tijdens het frankeren geeft een melding op 
het display informatie over het lopende druk-
proces.

Haal er de brief pas uit, wanneer op het 
display het pop-up venster verdwenen is, het 
frankeermenu te zien is en PostBase Mini de 
brief vrijgegeven heeft.

PostBase Mini is gereed om te frankeren
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App

Appendix 
Verbindingsinstellingen (overzicht) 

In de tabel op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de mogelijke verbin-
dingsinstellingen en hun betekenis. 

Uitgebreide informatie voor de integratie van de PostBase Mini frankeer-
machine in een netwerk en de toelichting van vaktermen en afkortingen 
vindt u op de homepage van Francotyp-Postalia.

Type verbinding 

ETHERNET Netwerkverbinding. PostBase Mini 
communiceert met de Francotyp-Postalia 
infrastructuur (FPI) via internet.

(Vaste instelling, niet te wijzigen)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. 
Communicatieprotocol waardoor de automati-
sche integratie in een netwerk mogelijk wordt.

DHCP = INGESCHAKELD Kies deze instelling wanneer uw netwerk DHCP 
ondersteunt. 

(Fabrieksinstelling)

DHCP = UITGESCHAKELD Kies deze instelling wanneer uw netwerk DHCP 
niet ondersteunt. 

Tijdens de handmatige configuratie van de net-
werkverbinding moet u na elkaar de volgende 
parameters invoeren:
– statisch IP-Adres voor uw PostBase Mini 
– Subnet-Mask 
– Standaard Gateway 
– IP-Adres van de DNS-server. 

Richt u met uw vragen tot uw netwerkadmini-
strator. 

Opmerking: Bij het invoeren van IP-Adressen 
moet u ook de punten invoeren!
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Indien uw netwerk alleen uitdrukkelijk geautoriseerde apparaten ondersteunt, 
heeft de netwerkadministrator het MAC Adres van uw PostBase Mini nodig. 
Dit vindt u in het menu “Verbindingsinstellingen”. 

Proxy-Server Server die als “brug” dient tussen een firmanet-
werk (intranet) en het internet.  

PROXY = UITGESCHAKELD Kies deze instelling wanneer uw netwerk geen 
proxy-server gebruikt. 

(Fabrieksinstelling)

PROXY = INGESCHAKELD Kies deze instelling wanneer uw netwerk een 
proxy-server gebruikt.

U moet de volgende parameters invoeren:
– IP-Adres van de proxy-server of zijn alias-

naam
– Poortnummer.

Richt u met uw vragen tot uw netwerkadmini-
strator. 

Proxy-Verificatie  
(alleen voor Proxy = Ingeschakeld)

Toegangscontrole naar de proxy-server 
(gebruikersnaam en wachtwoord).

UITGESCHAKELD Kies deze instelling wanneer voor uw proxy-ser-
ver geen aanmelding nodig is.

(Fabrieksinstelling)

INGESCHAKELD  Kies deze instelling wanneer voor uw proxy-
server een authentificatie nodig is. 

Het volgende moet worden ingevoerd: 
– Gebruikersnaam voor proxy-toegang
– Wachtwoord.

Richt u met uw vragen tot uw netwerkadmini-
strator.
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Informatie voor netwerkadministrators 

Voor de PostBase Mini is een netwerkaansluiting (ethernet) nodig met een minimale 
transmissiesnelheid van 10 Mbit/s, om o.a. frankeertegoed van de Francotyp-Posta-
lia server te kunnen laden. Aanbevolen zijn netwerkkabels van de klasse CAT5E. 
Gewoonlijk wordt voor de overdracht het communicatieprotocol TCP/IP (v4 only), 
met behulp van een “https”-verbinding met TLS v1.2-codering via de poort 443, 
gebruikt. In sommige gevallen wordt ook gebruikgemaakt van een “http”-verbinding 
via de poort 80. Deze beide poorten moeten in uw firewall vrijgegeven zijn. Er wordt 
geprobeerd een verbinding met *.francotyp.com op te bouwen.
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Technische gegevens 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

Afmetingen
– Lengte 310 mm  
– Breedte / Diepte 205 mm  
– Hoogte 230 mm  

Gewicht 3,0 kg 

Voeding 24 VDC / 0,7 A (via externe voedingseenheid)
Veiligheidsklasse III

Netaansluiting Externe voedingseenheid: 
XP POWER LTD. - VEH40US24 
100 - 240 V / 0,93 A / 47 - 63 Hz

Opgenomen vermogen 40 W, Energy Star 
<1 W (uitgeschakeld)
<7 W (stand-by)

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

Display TFT, 320 x 240 pixel, 
met touchscreen, met achtergrondverlichting

Printsysteem
– Druktechniek Inktstraaldruk, 1 inkjetcartridge
– Drukbereik 133 mm x 25 mm 
– Drukresolutie 300 dpi 

Weegbereik 3 g tot 2.000 g   

Snelheid Tot 15 frankeringen/minuut  

Geluidsemissie 54,5 dB(A)

Bedrijfsomstandig-
heden 

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

Specificatie van de te frankeren zendingen  

Technische wijzigingen voorbehouden. 

Inkjetcartridge FP-inkjetcartridge voor PostBase Mini
(drukinkt afhankelijk van de landenvariant)

Bedrijfs- en opslag-
voorwaarden

+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. 

Formaat Briefkaart tot ISO B4-envelop 

Dikte Tot 6 mm  

Materiaal Inktabsorberend materiaal (geschikt voor inktstraaldruk) 

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

Etiketten Zelfklevende etiketten voor PostBase Mini, 
minimumafmetingen etiket 140 mm x 85 mm 
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Verklaring van overeenstemming  
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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 Mini frankeermachine

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

De fabrikant FP garandeert dat met PostBase Mini geen andere voor de frankeer-
machine niet relevante gegevens uit het netwerk van de gebruiker gebruikt, doorge-
geven of uitgelezen worden.

US-patenten 

US-Patent-Nr. 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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Service / Garantie 
 Service Iedere PostBase Mini wordt voordat hij de fabriek 
verlaat grondig getest. Mocht er ondanks onze 
omvangrijke kwaliteitscontrole toch een storing 
optreden bij uw frankeermachine, 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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