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PostBase Mini Quick Reference Card 

            

 

 

Wat u beslist moet weten ….. 

Deze Quick Reference Card is uitsluitend bedoeld 

voor gebruikers die al ervaring hebben in de omgang 

met het PostBase Mini frankeersysteem. 

Deze card bevat een overzicht van de functies die het 

meest worden gebruikt. De volledige en uitvoerige 

beschrijving van alle functies vindt u in de 

handleiding. 

Lees de handleiding ook voor belangrijke 

aanwijzingen over 

- Het gebruik 

- Veilige omgang met de PostBase 

- Onderhoud en service 

- Verhelpen van problemen

PostBase besturingspanelen  

Basisscherm: 

 

 

Frankeren  

Met de schakelknop [Frankeerwaarde] opent u het 

productmenu waarin u het product voor de 

frankeerafdruk instelt. 

 

 
 
Na het instellen van het product, bevestigt u met OK. 
Plaats de brief op de weegschaal, het juiste bedrag 
wordt nu getoond. Voer de brief in om de afdruk te 
maken. 

http://www.fp-ruys.nl/
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  Verbinden of Tegoed laden 

Eens per maand is er een verplicht 
connectiemoment. PostNL 
controleert op dat moment de 
verzendgegevens uit uw PostBase. 
Ongeacht de hoogte van uw 
frankeertegoed, wordt gevraagd  de 
handeling van tegoed laden uit te 
voeren. U bent niet verplicht 
daadwerkelijk tegoed te laden, een 
bedrag van € 0,00 volstaat.  
 
Een overzicht van de verplichte 
connectiemomenten vindt u op 
onze website www.fp-ruys.nl 
(data inbelperiode) 

 
Wanneer u tijdens dit verplichte 

connectiemoment ook direct saldo 

bijlaadt, waarmee u vier weken 

vooruit kunt, voorkomt u het 

uitvoeren van dezelfde handeling 

later die maand! 

Actueel frankeertegoed opvragen 

U kunt op ieder gewenst moment     

het actuele frankeertegoed 

opvragen uit uw PostBase Mini. 

U bereikt dit overzicht middels  
de toetsen: 
[Menu] en [Register] 

Verbinden of Tegoed laden uitvoeren 

In de meeste gevallen zal de PostBase u automatisch 
naar de  juiste schermen leiden. Wanneer u hand-
matig de actie van Verbinden of Tegoed laden wilt 
opstarten kunt u deze vinden onder de toetsen:  
[Menu] en [Verbinden of laden]  
Zie ook onderstaande afbeeldingen. 

 
  [Menu]  

 

   [Verbinden of laden] 

   

Navigator software 

Met het voor uw machine beschikbare software-

pakket Navigator heeft u volledige toegang tot alle 

functies van uw PostBase. 

 

Gebruik de Navigatorsoftware voor beheer van: 

- Sneltoetsen voor productkeuzes 

- Reclamestempels en  

eigen SMS-tekstberichten 

- Kostenplaatsbeheer 

Meer informatie kunt u vinden op onze website: 
www.fp-ruys.nl/navigator  
 

of bel met onze servicelijn: 0900-370 78 97 (35ct/min) 

http://www.fp-ruys.nl/
http://www.fp-ruys.nl/
http://www.fp-ruys.nl/navigator

