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Wat u beslist moet weten…

Deze Quick Reference Card is uitsluitend bedoeld voor
gebruikers die reeds ervaring hebben in het werken met de
frankeermachine optimail 30.

De Quick Reference Card bevat een overzicht van de
functies die het vaakst worden gebruikt. De volledige en
uitvoerige beschrijving vindt u in de handleiding.

Lees de handleiding ook voor belangrijke aanwijzingen
– over het gebruik
– over het veilig werken met de optimail 30
– over onderhoud en service
– over het verhelpen van problemen.

Frankeerafdruk

Het frankeermenu

Portowaarde bepalen

Quick Reference Card
Symbolen op het display

Toegevoegde
tekst

Reclamestempel PortowaardeDatum

Reclamestempel
selecteren

Kostenplaats wisselen

optimail 30 NS2

3. Frankeerafdruk instellen:
– Portowaarde

(verzendgegevens en gewicht)
– Reclamestempel
– Toegevoegde tekst
– Datum.

1. Inschakelen.

2. Toegangskaart (MASTER / USER)
insteken – Kostenplaats instellen.

4. Brief invoeren:
– Te bedrukken zijde ligt boven

(adresveld is zichtbaar).
– Bovenkant ligt tegen behuizing

aan (briefaanlegkant).
– Brief in pijlrichting inschuiven tot

de briefsensor de brief herkent
en de optimail 30 de brief grijpt.

Frankeren

Portowaarde

Verzendgegevens:
bestemming, soort

Actueel verkort kiezen

Gewicht:
zending wegen /
in het menu invoeren

Symbool: Klaar
om te frankeren

Toegevoegde tekst
selecteren

Frankeerdatum wijzigen
(antidateren)

Stempel voor de inko-
mende post afdrukken

Frankeermachine
optimail 30

Weegschaal

Opvangbak
(optioneel)

Sluitmachine
(optioneel)

optimail 30 is gereed om te frankeren.
U kunt brieven aanleggen en frankeren.

Het stempel voor de inkomende post is ingesteld.
U kunt inkomende post aanleggen.

Een lijst, een bericht, een overzichtsbeeld…
kan worden afgedrukt.

Tekstinvoer is mogelijk. De cijfertoetsen zijn voor de
tekstinvoer vrijgegeven.

De zandloper verschijnt als de optimail 30 enige tijd
nodig heeft om bijv. gegevens te actualiseren.

Andere selectiemogelijkheden aanwezig.
Met de pijltjestoetsen verder of terug bladeren.

MEM en het geheugenpositienummer duiden de
ingestelde verkorte keuze aan.



Invoeren verwijderen
In het frankeermenu C/CE lang
drukken: zet het frankeermenu
terug op standaard

Invoer bevestigen
Meldingen bevestigen

Display (verlicht)

Kort drukken:
terug naar het vorige
venster / menu
Lang drukken:
terug naar het frankeermenu

Register weergeven
Frankeertegoed laden
(Teleset)

Menu oproepen voor:
– speciale functies
– beheer en statistiek
– systeeminstellingen…

Cijfertoetsen
– getalwaarden invoeren
– letter-, lees- en speciale

tekens invoeren

optimail 30 – Besturingspaneel

Hoofd- / kleine
letters omschakelen

Verkort kiezen:
opgeslagen instellingen
weergeven / selecteren

Menu – Functies en instellingen

Pijltjestoetsen
– navigeren
– bladeren
– waarden verho-

gen / verlagen

Multifunctionele toetsen
(softkeys)


