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6.3 Instellingen opslaan 

De gewenste verzendgegevens voor de portoberekening en keuzedruk instellen 
(zie hoofdstukken 4.1 en 4.3). 

De verzendinstelling „OVERIG” en de met de hand ingestelde portowaarde kunt u 
niet als geheugen opslaan.

In het hoofdmenu „menu” selecteren en 
bevestigen.

„configuratie” selecteren en bevestigen.
Typische verzendwijzen zijn als standaardinstelling in de geheugens opge-
slagen. U kunt de geheugens wissen of met een nieuwe functie overschrij-
ven. Hoe u de standaardinstelling kunt terughalen, leest u op pagina 38.

„geheugens” selecteren en bevestigen.

Een willekeurig snelkiesgeheugen selec-
teren (bijv. „geheugen 5”) en bevestigen.

„bewaren” kiezen en bevestigen.

De ingestelde verzendgegevens en 
gewicht voor de portoberekening en de 
keuzedruk zijn opgeslagen.
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