
1. Controleer de inhoud van de verpakking

Document  
“Installatie handleiding”

Communicatie kabel USB-Serieel adapter met 
mini-CD.

2. Installeer de MailCredit software op uw PC

Ga naar www.mailcredit.nl 1. 

Klik op “Download MailCredit” 2. 

Download de Zip-file 3. 

Open de Zip-file en dubbleklik op het bestand “mailcredit-V.....exe” 4. 

Selecteer de gewenste taal. 5. 
Kies “English” 

Volg verder de “Installation Wizard”6. 

 

Met Mailcredit kunt u uw frankeermachine verbinden aan een PC en daarmee via het internet een verbinding maken 
met het TeleDataCentrum (TDC). Deze snelle online verbinding vervangt het analoge modem van de frankeer- 
machine.

De mailcredit software en de uitgebreide handleiding (PDF) zijn beschikbaar op onze website www.mailcredit.nl.  
Met deze Installatie handleiding kunt u de software installeren en uw frankeermachine koppelen aan de PC.
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Installatie handleiding
MailCredit voor Mymail



3. Sluit de communicatie kabel aan op de Mymail

Zet de Mymail uit door de 220 volt stekker eruit te trekken.1. 

Verwijder de telefoonkabel (indien aangesloten) uit de  2. 
achterzijde van de Mymail.

Plaats de ronde stekker in de connector aan de linker-zijkant 3. 
van de Mymail en draai de kartelring vast.

6. Stel de Mymail frankeermachine in voor gebruik van mailcredit.

Zet de Mymail aan  1. 
door de 220 Volt  
stekker weer in te  
steken. 

Doorloop het menu  2. 
zoals hiernaast 
aangegeven.

4. Heeft uw PC een vrije 
    seriele poort?

Sluit de platte rechthoekige 1. 
connector hierop aan. 

Ga door met stap 6.2. 
 

5. Geen vrije seriele poort?  
Installeer dan eerst de driver voor de USB-
Serieel Adapter

Haal de mini-CD uit de blisterverpakking van de 1. 
USB-Serieel Adapter. 

Plaats de mini-CD in uw PC. 2. 

Selecteer de map die overeenkomt met uw  3. 
besturingssysteem. 

Dubbelklik op de driver, de installatie begint. 4. 
Alle meldingen met “Ja” beantwoorden. 

Herstart u de PC5.  nadat de installatie is voltooid. 

Steek de USB-Serieel Adapter op de platte stekker 6. 
van de communicatie kabel en steek de USB stek-
ker in uw PC. 
 
Let op: Gebruik steeds 
dezelfde USB poort op de PC. 

2. Selecteer “Menu”

bevestig met “E”

bevestig met “E”

tarief                   € 0,44
geheugen             0g
menu

4. Selecteer “Gebruik seriele
                   communicatiepoort”

CONFIGURATIE
Gebruik seriele
communicatiepoort

3. Selecteer “Configuratie”

MENU
con�guratieEC

EC

EC

EC bevestig met “E”

5. Selecteer “mailcredit
                         verbinding”

SELECTIE
mailcredit
verbinding

EC

EC

6. Sluit af met
    2 x op C

1. Sluit de
Mymail weer
aan op 220 v.

EC

bevestig met “E”

EC

EC

2x



Maken van een data-connectie met Mymail en Mailcredit.

7. Zet de Mymail op stand by.

1. Beginscherm:

tarief                   € 0,44
geheugen             0g
menu

scroll 1x naar beneden
zodat “afmelden” in beeld komt.

15-03-2012

2. Selecteer “afmelden” 3. Het display toont de datum

MENU
afmeldenEC

bevestig met “E”

EC

EC

9. De Mymail is nu verbonden met de PC.

8. Start het programma MailCredit.

Dubbelklik op het icoon op het bureaublad van de PC. 1. 
 
 
 
 
 
 

U ziet het opstartscherm van MailCredit. 2. 
 
 

Daarna wordt het programma op de achtergrond actief,  3. 
u ziet dit aan het icoontje in het systeemvak op de  
taakbalk van de PC. 
 
 

Icoontje niet zichtbaar?
Klik dan op het driehoekje.

15:24

Connected
connected to Mymail 2135801 on COM10

X



10. Maak een verbinding met het TeleDataCenter (TDC)

De PC geeft het verloop van de verbinding aan

“Starting data transfer” 1. 
 
 

“Data transfer complete”2. 

11. Druk eventueel een laadbewijs af met de Mymail

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding van Mailcredit  
op www.mailcredit.nl en naar de handleiding van de frankeermachine. 
Voor telefonische assistentie belt u:  
NEDERLAND  0900-3707897 (35 cent/minuut) 
BELGIE 02-7206128

15:24

Starting data transfer
Mymail 2135801 transferring data

x

15:24

Data transfer complete
Mymail 2135801 finshed datatransfer

x

2. Selecteer “Menu”1. Uit standby

bevestig met “E”

bevestig met “E”

tarief                   € 0,44
geheugen             0g
menu

4. Vul laadbedrag in.
    € 0 of een bedrag vanaf € 50

laadbedrag?

0

3. Selecteer “laden”

MENU
ladenEC

EC

EC bevestig met “E”

5. Bevestig uw keuze 6. Verbinding wordt
gemaakt

€ 0
bijladen?

verbinden ...

wachten aub ...EC

bevestig met “E”

Druk op een 
willekeurige knop 
om de Mymail 
uit standby te 
halen.

EC

EC

“E” = druk laadbewijs af
“C” = terug naar frankeermenu

opgeladen
afdruk? EC

Een FP-etiket of gevouwen blad met de 
vouw vooraan in de briefsleuf schuiven. 

brief insteken

Laadbewijs wordt afgedrukt

datum
tijd
machine nr.
laatste laaddatum
laatste laadbedrag
restbedrag

15.03.12
15.06.12
2135801
15.03.12

€ 0
€ 967,12

ontvangstbewijs


