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NetSet™ is het laden van de gewenste portoreserve (frankeertegoed) met modem. 
De modem is in de optimail 30 ingebouwd. Om porto bij te laden roept u met de 
optimail 30 het Teleset Data Center op en roept u het gewenste bedrag af. De afre-
kening geschiedt volgens uw contract met de TPG. 

Toelaatbare laadbedragen 

Toelaatbaar zijn bedragen in stappen van 1 euro. Het minimumbedrag is 50 euro. 
Het maximumbedrag werd overeengekomen met een contract tussen de klant en 
TPG. De optimail 30 controleert of het door u gewenste bedrag kan worden geladen. 
Ontoelaatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 niet – een melding informeert u 
daarover.

Regelmatig contact met het Teleset Data Center 

TPG verlangt om veiligheidsredenen, dat de optimail 30 regelmatig contact heeft  met 
het Teleset Data Center. Het Teleset Data Center controleert hierbij de registers en 
andere waarden.

De optimail 30 meldt, wanneer een contact met het Teleset Data Center noodzakelijk 
is. Hiervoor dient u zoals gewoonlijk porto te laden. Als u geen porto nodig heeft, 
voert u eenvoudig een laadproces uit met het bedrag „0”. 

Indien u niet binnen een redelijke tijdspanne op de melding reageert, blokkeert de 
optimail 30 belangrijke functies totdat tot er een verbinding met het Teleset Data 
Center tot stand is gekomen. Met uw vragen kunt u terecht bij TPG-NetSet™ service.
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De optimail 30 moet voor de duur van het 
laadproces aangesloten zijn op de telefoon-
lijn. Zorg ervoor, dat de kiesparameters voor 
het modem en het telefoonnummer van het 
Teleset Data Center (TDC) juist zijn inge-
steld.

• Toets  drukken.

• Met TELESET het laadproces oproepen.

Wijzigen
Laadbedrag invoeren: € 100  

Teleset

Laden

Indien gewenst:

Laden



Handleiding optimail 3056

• Het aangeduide laadbedrag behouden

of 

met WIJZIGEN het instelmenu voor het 
laadbedrag openen. Het gewenste bedrag 
invoeren. 

• Met LADEN bevestigen.

De optimail 30 controleert of het door u ge-
wenste bedrag kan worden geladen. Ontoe-
laatbare bedragen aanvaardt de optimail 30 
niet – een melding informeert u daarover.

Om het aangeduide bedrag te laden:

• Met LADEN de verbinding met het Teleset 
Data Center tot stand brengen.

Het verdere laadproces loopt nu automatisch 
af. U kunt het procesverloop op het display 
volgen. Even geduld. De datatransmissie 
neemt een wat tijd in beslag.  

Het laadproces eindigt met de aanduiding 
van het nieuwe restbedrag. 

Met BERICHT kunt u het boekingsbericht 
van het laadproces weergeven en afdrukken.  




