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Läs noga igenom den här användarhandboken innan du 
börjar använda mymail. Ha den gärna till hands i 
anslutning till mymail. 

Denna användarhandbok beskriver mymail (MMI ver-
sion) i standardutförande, med integrerad våg samt till-
behör som är mötjliga som tillval. Funktioner, som bara 
är tillgängliga för en viss konfiguration, känner du igen 
genom ett tilllägg, t.ex. (tillval). 
”mymail” står i handledningen som en samlande beteck-
ning för ”frankeringsmaskinen mymail (MMI version)”.

Snabbreferens Snabbreferensen ger dig en god överblick över använ-
darmenyn och hur du frankerar med mymail. 

Installations-
handledning

Information om hur du ställer upp mymail och tar den i 
bruk hittar du i ”Installationshandledning”. 

Följande nyckelord och symboler används för att 
förklara säkerhetsfrågor i denna användarhandbok:

Varning! ger en säkerhetsanvisning när det finns risk 
för att någon kan skadas.

Försiktigt! talar om att risk kan föreligga för att mymail 
skadas eller för störningar i frankeringen.

Följande textmarkeringar och symboler används för att 
snabbt och enkelt visa dig rätt:

Tryck piltangenter – välja / bläddra.

Tryck E-tangenten (Enter) – bekräfta.

Tryck C-tangenten (Clear) – tillbaka / ta bort.

Tryck siffertangent(er) för att mata in värden eller 
bokstäver.

”Log av” Begrepp i användarvägledningen (t.ex. menyer och 
meddelanden) markeras i löpande text med anförings-
tecken, t.ex. ”Log av”. 

Tips markerade på det här sättet anger hjälp eller 
tilläggsanvisningar för hur du arbetar ännu effektivare. 

Om denna Användarhandbok



3 Kontrollpanel 

Display (detta är huvudmenyn)   

Info-tangent 
– Visa information 
– Stänga info-fönster 

Ta bort-tangent (clear): 
– Ta bort inmatat värde
– Tillbaka till överordnad meny  

Piltangenter:
För att bläddra inom och 
mellan menyer

Enter-tangent:
– Bekräfta inmatning och val
– Bekräfta felmeddelanden     

Home- / omställningstangent:
– Vid val: tillbaka till huvudmenyn  
– Text: Växla mellan liten och stor bokstav 
– Värde: Lägga in decimaltecken

Siffertangenter: 
– Mata in siffror
– Mata in bokstäver
– Mata in kommandon / specialtecken  

Portovärde 

Vikt 

Kostnadsställe

Tillgängliga 
specialtecken:
? ! $ 1 % “ # & , . * 
+ - = _ ( )[ ] < > / \ 



4 mymail med våg*

Kortläsare med 
chipkort MASTER* 

Brevintag 

Display 
Våg* 

Kontrollpanel, 
under den: bläckpatronen

Batterifack 
(på undersidan)

Nätanslutning 

Modemkontakt 

Tangentbord 

* tillval

Typskylt 
(på undersidan)  

Urtag för anslutning av 
förbindelsekabel till PC   
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Tips för ökad säkerhet 9

1 Tips för ökad säkerhet 

mymail är en digital frankeringsmaskin med bläckstråleskrivare för frankering av post. 
mymail svarar mot alla gällande säkerhetsbestämmelser för installerad informations-
teknik på det moderna kontoret.

Läs för din egen säkerhet noga igenom handledningen före användning:

• När du ställer upp mymail och tar den i bruk är det viktigt att du verkligen följer 
installationsanvisningarna. 

• mymail ska endast anslutas till 220-240 V växelström. 

• Se till att anslutningskontakten för mymail finns nära till hands och är lätt tillgänglig.

• Använd enbart de kablar, som levereras med maskinen eller har godkänts av 
Francotyp-Postalia. Kontrollera noga att kablarna är oskadade.

• Dra ur stickkontakten i händelse av fara. Försök inte att själv plocka isär maskinens 
olika delar. Ring Francotyp-Postalia Kundservice. 

• Var noga med att inte fukt eller främmande föremål kommer in i mymail-maskinens 
inre. Dra omedelbart ur stickkontakten om detta ändå skulle inträffa. Låt därefter 
Francotyp-Postalia Kundservice se över mymail innan du åter ansluter nätkabeln.

• Vi rekommenderar dig att bara använda av FP godkända tillbehör och FP original-
delar. För dessa har FP som tillverkare lagt fast tillförlitlighet, säkerhet och lämplig-
het. För produkter, som inte har auktoriserats av oss, kan FP som tillverkare inte ta 
ansvar för tillförlitligheten, säkerheten och lämpligheten, eftersom vi trots en 
noggrann bevakning av marknaden inte kan bedöma allt som finns där.

• Förtäring av bläcket kan vara hälsovådligt. Undvik att få bläck i ögonen. Se till att 
bläckpatronen förvaras oåtkomligt för barn. Ytterligare användningsinstruktioner 
följer med bläckpatronen.

• Använd uteslutande batterier, som kommer från Francotyp-Postalia. Läs noga 
igenom informationen om rätt användning och underhåll, som medföljer batte-
rierna. 

• Låt av Francotyp-Postalia auktoriserad servicetekniker ta hand om allt underhåll 
och reparationsarbete. Annars gäller inte garantin. För inträffade skador ansvarar 
du själv.
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2 mymail i sammandrag

mymail är den digitala frankeringsmaskinen för den något 
mindre posthanteringen. Med den frankerar du upp till 
15 brev i minuten.
mymail frankerar dina försändelser med senaste digitala 
frankeringsteknologin (MMI) – det ser du lätt på den tvådi-
mensionella streckkoden i frankeringen och den blå tryck-
färgen.  

Frankera – lika lätt
som telefonera

Alla inställningar av utskriften gör du snabbt och enkelt. 
Sedan lägger du in brevet och mymail frankerar – skriver på 
rätt porto. Det tar inte lång stund för dig att bli hemmastadd 
med din nya frankeringsmaskin. 

Våg som tillval mymail kan som tillval förses med en integrerad 2 kg våg. 
På så sätt fastställer mymail snabbt och säkert vikten på 
dina försändelser.

Reklamklichéer eller
 textmeddelanden

mymail kan trycka på – skriva ut – varje brev med just den 
reklamkliché du valt. Med funktionen för fritt redigerbara 
textmeddelanden kan du förse kuverten med slagkraftiga 
budskap.

TelesetDataCenter Porto laddas ner via TELESET-rutinen i mymail – snabbt, 
bekvämt och om så behövs när som helst, dygnet runt.

För uppkopplingen mot TelesetDataCenter står med 
mymail följande möjligheter till ditt förfogande: 
– direktförbindelse via det inbyggda modemet 
– via internet över en PC med programprodukten 

mailcredit. 

Säkrad mot
obehörig hantering

Som tillval kan du också säkra mymail för obehörig hante-
ring. Då kan bara de de personer, som du auktoriserat, 
använda mymail med sina MASTER card.

Ytterligare funktioner De oftast förekommande inställningarna kan du spara på 
10 snabbtangentplatser.

Med kostnadsställefunktionen har du direkt överblick över 
fördelningen av portokostnaderna.

Flexibel och
alltid uppdaterad

Den nya reklamen eller nya portotabeller från Posten – med 
chipkortet laddar du problemfritt ned all aktuell information i 
din mymail. 
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3 Snabbfakta om användningen av mymail 

I det här kapitlet går du igenom grundfunktionerna i 
mymail och lär känna användarmenyn.

Med de båda piltangenterna  och , Enter-
tangenten  och Ta bort-tangenten (clear)  
flyttar du dig runt i menyn.

För en snabb orientering om användarmenyn kan du 
slå upp sid 95. I Snabbreferensen finner du en 
översikt av menyn.

3.1 Huvudmeny  

Öppna huvudmenyn 

När du ansluter mymail till elurtaget eller aktiverar 
den ur stand-by-läge genom att trycka på valfri 
tangent, börjar startrutinen. 

Displaybelysningen tänds. På displayen syns ett 
timglas och meddelandet ”Vanligen vanta…”. Du hör 
tydligt att mymail gör en rad interna kontroller. 

Försiktigt! Medan startrutinen pågår får under inga 
omständigheter kontrollpanelen fällas upp. Det kan 
leda till fel i hela trycksystemet.

Om mymail är inställt för flera kostnadsställen måste 
du ange ett av dessa kostnadsställen här.

På displayen visas huvudmenyn. 
Exemplet visar huvudmenyn för en mymail som inte 
har inrättats med något kostnadsställe. 

Piltangent val uppåt

Piltangent val nedåt

Ta bort-
tangent 
(clear)

Enter-
tangent
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Huvudmeny 

Huvudmenyn är ”användarcentralen”. Från huvud-
menyn tar du fram menyerna för att ställa in franke-
ringstryck, för basinställningar och alla andra 
funktioner.

En pil på displayen visar att ytterligare menyer är till-
gängliga och i vilken riktning du ska gå med piltang-
enterna för att kunna bläddra.

Om du arbetar med kostnadsställen (konton) visar 
huvudmenyn nere till höger aktuellt kostnadsställe. 

Följande menyer / funktioner kan du ta fram från 
huvudmenyn: 

– ”Varde” för att ange val av försändelsedata / in-
ställning av portovärde 

– ”Minne” för att visa och ta fram sparade inställ-
ningar 

– ”Meny” för att ladda ner porto, visa systeminforma-
tion (register, portotabeller, …) samt grundinställ-
ningar (varningsmeddelanden, uppkoppling mot 
TelesetDataCenter, …), servicefunktioner (rengö-
ring av bläckpatron, justering, …) och ytterligare 
funktioner (inrätta kostnadställe, …) 

– ”Log av” för att gå över till stand-by (viloläge).  

Huvudmeny – mymail
klar för användning

När huvudmenyn anger vikt och portovärde är 
mymail klar att använda för frankering. 

Portovärdet blir synligt endast när en frankerings-
tjänst har angivits. Därtill måste försändelsedata 
vara angivet och den visade vikten måste vara störe 
än 0 g. 

Menyer Aktuellt 
kostnadsställe

Portovärde 

  Viktangivelse
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Tillbaka till huvudmenyn 

Med Home-tangenten  går du vanligtvis direkt 
från vilken punkt som helst i användarmenyn tillbaka 
till huvudmenyn. 

Om displayen redan har öppet ett inmatningsfält för 
text eller siffervärde eller visar en fråga måste du 
först bekräfta denna med  eller avbryta med . 
Först därefter kan du gå tillbaka till huvudmenyn. 

3.2 Informationsfönster 

Med info-tangenten  kan du i användarmenyn 
öppna ett informationsfönster.

Informationsfönstret är helt enkelt till för att visa 
information. Du kan inte ändra några inställningar 
här eller utföra någon frankering.

Möjliga informationsfönster:

– Inställningar för frankeringstryck
– Lagrade inställningar av snabbvalen
– Kostnadsställen (standardinställning för 

reklamkliché / text och data om användningen).

Om informationsfönstret innehåller flera rader kan 
du bläddra framåt / bakåt med piltangenterna. 

För att stänga fönstret trycker du åter tangenten . 
Du kan också lämna informationsfönstret genom att 
trycka  eller . 
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3.3 Så här gör du

I det här kapitlet får du veta hur du manövrerar i 
användarmenyerna, väljer meny och ändrar i inställ-
ningarna. Du ser hur användningsförloppet beskrivs 
i den här användarhandboken. 

Markera den meny du vill gå till i huvudmenyn med 
piltangenterna  eller  (markering = ljus text på 
mörk botten). 

Öppna den markerade menyn med .

För din orientering kan du överst till vänster se var i 
menysystemet du just nu befinner dig. 
Pilar visar i vilken riktning du kan bläddra i det 
aktuella menysystemet.

Bläddra med piltangenterna (  / ) till den 
önskade menyn eller inställningen visas. 

Bekräfta med .

Med  kan du gå tillbaka till den överordnade 
menyn.

Det är enkelt – prova själv! Använd exemplen på 
sidan 15 för att bli väl förtrogen med hur användar-
menyerna fungerar.

När du går ut från menysystemet ”kommer mymail 
ihåg” var du var. Nästa gång du är inne här kommer 
därför den menypunkten automatiskt upp som valt 
alternativ. 

Så här visas användningsförloppet 

Användningsförloppet för inmatning / inställning i 
användarmenyn beskrivs i denna användarhandbok 
så här:

Tangentsymboler och bilder av displayen visar 
användningsförloppet. En kort text beskriver varje 
steg i arbetet. 

Meny / markerad

Var i systemet?
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Tangentsymbolerna står för följande åtgärder:

Tryck piltangenterna (uppåt  / eller nedåt ) – 
välja / bläddra.

Tryck E-tangenten (Enter) – bekräfta.

Tryck C-tangenten (Clear) – tillbaka / ta bort.

Tryck Home-tangenten – ta upp huvudmenyn.

Tryck Info-tangenten – visa information.

Tryck siffertangent(er) för att mata in värden eller 
skriva in bokstäver.

Ställa in ”reklamkliché 1” 

Välj ”Meny” i huvudmenyn med piltangenterna.

Bekräfta med .

Välj ”Valj logo” med piltangenterna.

Bekräfta med .

Välj ”Logo 1” med piltangenterna.

Bekräfta med .

På displayen visas kort ”Logo vald” …

… sedan ser du återigen menyn ”Valj logo”. 
Gå tillbaka till huvudmenyn med  eller .

Exempel
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3.4 Skriva in text 

För inmatning av text, kostnadsställenamn eller 
snabbvalsbenämningar skriver du med siffertangen-
terna in bokstäver, kommandon och specialtecken. 
På varje tangent är det tryckt vilka bokstäver / 
tecken den representerar.

Via tangenten  kan du mata in många fler än de 
tre avbildade specialtecknen: 
? ! $ 1 % “ # & , . * + - = _ ( )[ ] < > / \ . 

Med tangenten  kan du växla mellan stora och 
små bokstäver.

Mellanslag lägger du in med . 

Radbyte infogar du med piltangenten nedåt .

Mata in text 

Tryck ned siffertangenten med det önskade tecknet 
i rask följd så många gånger att det önskade tecknet 
kommer fram på displayen.

Vänta till dess att markören ställt sig på högra sidan 
om det inskrivna tecknet.

Nu kan du mata in nästa tecken.

När texten är inmatad – bekräfta med .

För flerradiga textmeddelanden måste du tänka på 
följande: Infoga alla radbyten med piltangenten 
nedåt . Annars kan det hända att alltför långa 
texter blir avklippta. 
Vi rekommenderar dig att alltid testa nya textmedde-
landen med provutskrift där portovärdet satts till ”0”.

Ta bort text  

Med tangenten  kan du under textinmatningen ta 
bort text. Varje tangenttryckning tar bort ett tecken.

Kommando och 
specialtecken

Stora och små 
bokstäver

Mellanslag



Snabbfakta om användningen av mymail 17
Avbryta textinmatning 

Med tangenten  tar du bort all text.

Om du nu trycker tangenten  ytterligare en gång 
går du ur inmatningsfönstret och avbryter textin-
matningen. Den ursprungliga texten kvarstår.

Skriva in text

Du vill som ”Text B” skriva in hälsningen ”God jul”. 
Öppna inmatningsfönstret för ”Text B” (”Meny”  
”Valj logo”  ”Text B”). mymail öppnar inmatnings-
fönstret för Text B.

Om där redan finns en text sparad: Ta bort denna 
text bokstav för bokstav genom att upprepat trycka 
ned tangenten .

Skriv nu in texten ”God jul”: 

1 x tryck (= G).

Växla till liten bokstav med . 

3 x tryck (= o).

1 x tryck (= d).

1 x tryck (= mellanslag).

1 x tryck (= j).

2 x tryck (= u).

3 x tryck (= l).

När hela texten är inmatad – bekräfta med . 

Exempel

Markör
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3.5 Provutskrift (nollfrankering) 

Med hjälp av nollfrankering – det är en vanlig franke-
ring men med portovärdet satt till ”000:00” – kan du 
testa inställningarna för frankeringstrycket och 
utskriftskvaliteten. 

I huvudmenyn väljer du med piltangenterna 
(  / ) ”Varde”.

Bekräfta valet med -tangenten.

Bläddra med piltangenterna (  / ) till dess att 
”MANUELLT” blir synligt. 

Bekräfta med tangenten . 

Bekräfta ”MAN.PORTO” med .

Mata in ”0” som portovärde.

Bekräfta med .

mymail visar portovärdet för kontroll.

Bekräfta med .

mymail tar över inställningen av portovärde och 
återgår till huvudmenyn.

När mymail visar huvudmenyn med portovärde 
”0.00” kan du göra ett provtryck. 
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För provutskriften viker du ett vanligt A4-ark på 
mitten. 

Lägg pappersarket med vikkanten framåt i brevinta-
get. Arket måste ligga direkt an mot brevintagets 
högra kant! Skjut in arket till dess att det tar emot i 
brevintaget.

Avkännaren (sensorn i brevintagets bakre högra 
hörn) känner av brevet. mymail startar efter en kort 
stund provutskriften.

Medan utskriften pågår visas på displayen ”Vanligen 
vanta…”. Ta inte bort arket förrän huvudmenyn åter 
blir synlig och mymail har släppt taget om det.

Kontrollera tryckkvaliteten 

Var uppmärksam så att mymail alltid ger snygga och 
lätt läsbara frankeringstryck. 

Kontrollera tryckbilden: Det får inte förekomma för-
skjutningar, oskärpa eller andra felaktigheter. Var 
särskild noga med att granska den tvådimensionella 
streckkoden. 

Bilden visar en felfri utskrift. 

Om tryckbilden uppvisar förskjutningar (flyttning): 
Justera bläckpatronen.  
Läs mer om detta i kapitel 11.5 på sid 78.

Om tryckbilden uppvisar oskärpa eller felaktigheter: 
Rengör bläckpatronen.   
Läs mer om detta i kapitel 11.4 på sid 76.

Vikkant

Förskjutning 

Felaktigheter 
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3.6 Behörighetskontroll med 
MASTER card (tillval)  

mymail kan skyddas mot obehörigt utnyttjande. 
Enbart den som har ett MASTER card (tillval) kan i så 
fall använda mymail.

Om tillträde regleras med MASTER card visas på 
displayen uppmaningen ”Satt i Master Card”.

Sätta i kort 

Sätt in MASTER card i kortläsaren på höger sida av 
mymail. Var noga med att kortets chip pekar bakåt.

Bekräfta meddelandet ”Satt i Master Card” med 
Enter-tangenten .

Nu har du tillgång till samtliga funktioner i mymail.

Glöm inte att efter användningen av mymail 
avlägsna MASTER card och ta det med dig. 

Ta ut kort 

Dra helt enkelt ut kortet åt höger ur kortläsaren.
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3.7 Stand-by (viloläge)  

mymail är alltid ansluten till nätet och därmed alltid 
klar att ta i bruk.

När du inte använder mymail, dvs inte lagt i brev 
eller tryckt på någon tangent, går mymail efter en 
stund över i viloläge. Ett meddelande om detta visas 
i ungefär en minut före omställningen. 

Stand-by Då slår mymail om till att visa datum, displaybelys-
ningen släcks ner och skrivhuvudet ställer sig i tätat 
läge. 

Du aktiverar mymail igen genom att trycka på vilken 
tangent som helst.

Tiden innan mymail går över till viloläge är på fabri-
ken inställd på 5 minuter. Hur du ändrar den inställ-
ningen kan du läsa om i kapitel 10.5 på sid 54.

Ställa om till stand-by (viloläge) 

Utöver den automatiska omställningen kan du också 
direkt ställa om till stand-by med funktionen 
”Log av”. 

På huvudmenyn väljer du ”Log av” med tangenterna 
(  / ).

Bekräfta med tangenten . 
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4 Stäla in frankeringstrycket   

Följande inställningsvärden krävs för frankering:
– Portovärde / tjänst hos Posten (se kapitel 4.1) 
– Avsändningsdatum (se kapitel 4.2) 
– Reklamkliché eller textmeddelanden (se kapitel 4.3).

De aktuella inställningarna för frankeringstrycket kan du granska genom 
att trycka på tangenten . Du kan också testa inställningarna med hjälp av 
ett provtryck. 

4.1 Portovärde – tjänst hos Posten 

Portovärdet, dvs. priset för tjänsten hos Posten, ställer mymail in med hjälp av 
angivna försändelsevärden och försändelsens vikt. 

Försändelsedata anger du i menyn ”Varde” (valmeny för tjänst).
Läs mer om detta i kapitel 4.1.1. 

Tillvägagångssätt för att Ställa in vikten beror på hur din mymail är utrustad:

– Om du använder en mymail utan våg anger du försändelsens vikt manuellt. 
I anslutning till val av försändelsedata syns ett fönster för inmatning av vikten.
Läs mer om det i kapitel 4.1.2. 

– Om du använder en mymail med våg lägger du bara försändelsen på vågen. 
Hur du hanterar den integrerade vågen kan du läsa mer om i kapitel 4.1.3.

För produkter, som mymail inte erbjuder som valmöjligheter, kan du knappa in porto-
värdet för hand. Läs mer om detta i kapitel 4.1.4.

Avsändningsdatum  
Portovärde Reklam / text   

Licensnummer 

Tvådimensionell streckkod 
(2d kod) 

Löpande nummer 
(Försändelseräknare) 

Postens tjänst 
(bara för vissa tjänster) 
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Särskilt enkelt och snabbt ställer du in tjänst med snabbval. Läs mer om 
detta i kapitel 6.1 på sid 33.

4.1.1 Ställa in försändelsedata 

mymail frågar i valmenyn för tjänst efter alla för försändelsen nödvändiga uppgifter 
(destination, typ, …) Du väljer hela tiden med piltangenterna den önskade inställ-
ningen och bekräftar med . Med -tangenten kan du backa ur gjorda inmat-
ningar och avbryta val av försändelsdata.    

De utvalda försändelsdata kan du visa med -tangenten.  

 
Välj ”Varde” i huvudmenyn och bekräfta.

mymail öppnar valmeny för tjänst och 
frågar efter försändelsemål. 

Välj önskat mål (destination) och 
bekräfta. I exemplet är det ”EUROPA”. 

Välj försändelseslag (typ) och bekräfta. 
I exemplet är det ”1:A-BREV”.  

För inrikes 1:a-klassbrev, ekonomibrev 
och föreningsbrev öppnar mymail ytterli-
gare en valmeny. Välj

– ”FORETAGSC.”, om du ska lämna bre-
vet på Företagscenter 

– ”BREVLADA”, om du ska lägga brevet 
på brevlådan.
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Försändelseslag, för vilka Posten inte erbjuder tilläggstjänster: När alla 
nödvändiga försändelsedata ställts in, återgår mymail till huvudmenyn 
(meddelande ”Inga tjanster valda”).

Tilläggstjänster 

När du inte vill använda dig av någon av de erbjudna tilläggstjänsterna:  

Lämna Valmeny för tjänst med Home-
tangenten.

mymail visar kort ”Inga tjanster valda”. 
Försändelsdata är inställda. 

Fortsätt med inställning av vikten.

Om du vill använda dig av någon tilläggstjänst (t.ex. Skrymmande, Expressbrev): 

Välj önskad tjänst och bekräfta.
I exemplet är det ”REK.500”. 

Framför den inställda tilläggstjänsten ser 
du en bock . 

På samma sätt kan du välja ytterligare till-
läggstjänster. Ogiltiga kombinationer 
accepteras inte av mymail. 

Välja bort en tilläggstjänst:   

Välj den inställda tilläggstjänsten (marke-
rad) och bekräfta med .

Bocken försvinner. Tillläggstjänsten är 
inte längre vald.

När alla önskade tilläggstjänster är valda: 
Gå ur Valmeny för tjänst med 
Home-tangenten.

mymail visar kort ”Kategori vald”. 
Försändelsdata är inställda. 

Fortsätt med inställning av vikten.

Vald tilläggstjänst
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Korrigera inmatning   

Avbryta val av tjänster    

Tips om särskilda egenskaper vid inställning av tjänst 

Kombination av tilläggstjänster

Skrymmande

Med -tangenten kan du stegvis backa 
ur dina inmatningar i valmenyn för tjänster 
och sedan välja på nytt som vanligt.

Tryck på -tangenten till dess at alla 
valda försändelsedata har raderats. 

mymail meddelar ”Installningar oforand-
rade” och återgår till huvudmenyn.

Den senast inställd tjänsten ligger kvar 
som inställning. 

Det finns tilläggstjänster, som Posten 
enbart erbjuder i anslutning till ytterligare 
tilläggstjänster. 

Till exempel måste du första ställa in 
”REK” innan du kan välja ”MOTTN.BEV” 
(Mottagningsbevis). 

Tilläggstjänst ”SKRYMMANDE” måste du 
välja när en försändelse (brev) överskri-
der fastlagda gränsvärden.
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4.1.2 mymail utan våg: Mata in vikt för hand  

mymail utan den integrerade vågen kräver val av försändelsedata vid inmatning av 
vikten. Inmatningsfönstret för vikten är bara synligt när uppgifterna om tjänst i övrigt 
är kompletta. 

Mata in vikten    

Du kan inte avbryta inmatning i inmatningsfönstret för vikt med -tang-
enten. Du måste ange minst 1 gram. 

mymail begär att vikten matas in.

Mata in vikten i gram och bekräfta.   

mymail återgår till huvudmenyn och visar 
den aktuella inställningen för vikt och por-
tovärde. 

Den valda tjänsten hos Posten är inställd 
för frankering – nu är mymail klar för 
användning. 
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4.1.3 mymail med våg: Väga brev   

Försiktigt! Läs noga igenom följande anvisningar om hanteringen av vågen: 

• 2 kg är vågens absolut högsta vikt. 

• Lägg försändelser med stort format (t.ex. brev i B4-format) på vågen, så 
att de inte på något sätt vilar på kåpan till mymail. Då undviker du felaktiga 
vägningar.

• mymail kan bara fastställa ny vikt, om vågen dessförinnan kort varit helt 
utan belastning. Vänta till dess att en pipton signalerar att vågen åter är 
klar att använda innan du lägger på nästa försändelse. 

För att kunna väga måste huvudmenyn 
med viktangivelse vara synlig i displayen. 

Lägg brevet på vågen.

Vänta till dess att en pipton signalerar att 
vikt och portovärde är fastställda.

Den valda tjänsten hos Posten är inställd 
för frankering – nu är mymail klar för 
användning. 
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4.1.4 Ställa in portovärde för hand  

Det finns tjänster hos Posten för vilka mymail inte erbjuder nödvändiga försändelse-
data och därför inte kan beräkna något portovärde. Vid sådana tillfällen finns det 
ändå möjligheter för dig att mata in portovärdet med siffertangentena. 

Välj ”Varde” i huvudmenyn och bekräfta.

mymail öppnar valmenyn för tjänster.

Välj ”MANUELLT” och bekräfta.

Bekräfta ”MAN.PORTO”.

mymail öppnar inmatningsfönstret för por-
tovärde. 

Mata in portovärdet för försändelsen och 
bekräfta. 

Du kan ange portovärdet på två olika sätt: 
för SEK 123 skriver du in 123.00 eller 
12300. 

mymail visar det inmatade portovärdet för 
kontroll.

För att ställa in portovärdet för frankering: 
Bekräfta frågan med .

Om inte – gå tillbaka till inmatningsföns-
tert för portovärde med .

mymail tar över inställningen av portovär-
de och återgår till huvudmenyn.

Portovärdet är inställt. 
mymail är klar att användas. 
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4.2 Datum 

Avsändningsdatum ställs automatiskt in på rätt datum av den inbyggda system-
klockan. Du kan även ställa fram datum för frankeringstrycket till valfritt datum. 
Datering bakåt är inte möjligt med mymail.  

Datumstämpeln återgår till aktuellt datum så fort du avslutar och börjar använda 
mymail på nytt. 

Välj ”Meny” och bekräfta.

Välj ”Forskottsfrankera” och bekräfta. 
Du ser nu aktuellt datum.

Ändra datum med piltangenterna och 
bekräfta med .
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4.3 Ställa in reklamkliché / text 

Vid frankering kan du lägga in reklammotiv efter eget val eller en redigeringsbar text 
på försändelsen.

Om hur du ska mata in text kan du läsa mer om i kapitel 3.4.

Hur du laddar ner reklamkliché från ett chipkort till din mymail kan du läsa 
om i kapitel 10.1

Välj ”Meny” och bekräfta.

Välj ”Valj Logo” och bekräfta. 

Välj ett reklammotiv eller en text och 
bekräfta.

När du väljer ”Text” visas på displayen det 
lagrade textmeddelandet.

Du kan enkelt bekräfta den visade texten 
med  eller ändra fritt efter eget val. 

Text (eller reklammotiv) är inställd.
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5 Frankera 

I det här kapitlet kan du läsa om hur du frankerar dina försändelser med mymail. 
Detaljerad information om hur du ställer in frankeringstrycket kan du läsa i kapitel 4.

Om du vill använda kostnadsställefunktionen i mymail för separerad redovisning av 
portokostnaderna, kan du läsa mer om det i kapitel 7 på sid 40.

5.1 Lägga i brev och frankera

mymail kan frankera brev med en tjocklek upp till 6 mm. Vid tjockare försändelser 
kan du skriva på det tomma kuvertet eller använda de särskilda självhäftande 
FP-frankeringsetiketterna med en minimilängd på 140 mm. Läs noga igenom 
specifikationerna för försändelser på sid 97.   

Använd kuvert anpassade för bläckstrålepåskrift med slätaste möjliga yta. Då är du 
säker på bästa möjliga kvalitet på tryck / utskrift.

Försiktigt! Du kan inte öppna kontrollpanelen medan frankering pågår. 
Om panellocket slås upp avbryter mymail omedelbart utskriften av säker-
hetsskäl. Då kan det hända att frankeringstrycket blir ofullständigt och even-
tuellt inte kan användas. 

Övertyga dig om att ala inställningar för 
frankeringstrycket är korrekta:
– tjänst hos Posten / portovärde 
– reklamkliché
– datum.

Med info-tangenten  kan du lätt ta fram 
aktuella inställningar och kontrollera.

För att frankering ska vara möjlig måste 
huvudmenyn med portovärdet vara 
synlig i displayen.

Lägg i brevet 
– sidan som ska frankeras uppåt
– övre kanten framåt. 

Lägg brevet mot brevintagets högra kant 
och skjut in till dess det tar emot.
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5.2 Klar med frankeringen – avsluta 

När du är klar med frankeringen ställer du om mymail till viloläge (stand-by). mymail 
fortsätter att vara nätansluten och är med en tangenttryckning klar att åter tas i bruk.

Försiktigt! Om du ska bryta strömmen till mymail måste du först se till att 
mymail står i viloläge (den nedsläckta displayen visar datum). Det är bara då 
skyddet fungerar – i synnerhet det inbyggda skyddet för skrivhuvudet. 

Om du inte lägger i ett brev eller trycker på någon tangent går mymail av sig 
själv efter en bestämd tid över i viloläge. Hur du ställer in den tiden kan du 
läsa om i kapitel 10.5 på sid 54.

Så snart avkännaren (sensorn i högra, 
bakre hörnet av brevintaget) känner av 
brevet, klämmer mymail fast det och 
skriver ut (frankerar) omgående.

Medan frankering pågår visas på 
displayen ”Vanligen vanta…”. 

Ta inte bort brevet förrän huvudmenyn 
åter blir synlig och mymail släpper taget 
om brevet.

Välj ”Log av” och bekräfta.

På displayen kan du se aktuellt datum. 
Skrivhuvudet ställer sig i viloläge. 
Displaybelysningen släcks. mymail står 
nu i viloläge.

Om du använder dig av behörighetskon-
trollen ska du inte glömma att ta med dig 
ditt MASTER card när du är färdig.
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6 Snabbval  

För särskilt snabb och komfortabel inställning av portovärde kan du lagra ofta 
använda tjänster hos Posten som snabbval. En enda knapptryckning så kommer hela 
inställningen upp.

mymail har 10 lagringsplatser för snabbval. På snabbval 0 (”Minne 0”) ligger redan 
från fabriken inlagd en typisk tjänst hos Posten (standardtilldelning). 
Den aktuella tilldelningen av snabbval kan du ta framoch titta på i displayen och även 
skriva ut.

Du kan radera snabbvalen eller skriva över med ny tilldelning – även förse med egna 
nya beteckningar på snabbvalen. 

När en ny portotabell träder i kraft får snabbvalen i förekommande fall också en ny 
standardtilldelning.  

6.1 Ställa in portovärde / tjänst med snabbval   

Du har två möjligheter att ställa in frankeringstrycket med snabbval:
– i huvudmenyn genom att knappa in numret på snabbvalet 
– i menyn ”Minne” genom att ta fram tillgängliga snabbval och där välja den önskade 

inställningen.

När du vet vilket snabbval du vill ha:

mymail med våg: Ta bort allt på vågen. 

I huvudmenyn knappar du in numret på 
det önskade snabbvalet 
(Tangent  till ).

mymail tar över den lagrade inställningen.

Huvudmenyn visar aktuell inställning för 
vikt och portovärde.
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Snabbval utan giltigt viktvärde 
När försändelsedata utan ett giltigt viktvärde lagrats som snabbval, måste du 
varje gång detta snabbval väljs, väga försändelsen eller ange dess vikt. 
Först då kommer portovärdet upp i huvudmenyn.

När du inte vet vilka snabbval som är tillgängliga:

mymail med våg: Ta bort allt på vågen. 

I huvudmenyn väljer du ”Minne” och 
bekräftar.

mymail visar samtliga valbara snabbvals-
möjligheter som lagrats.

Bläddra med piltangenterna igenom listan 
över tillgängliga snabbval.

Med info-tangenten  kan du för varje 
lagrat snabbval ta fram den lagrade 
inställningen och gå igenom den.

Välj önskat snabbval (t.ex. ”Minne 8”) och 
bekräfta.

mymail tar över den lagrade inställningen 
och återgår till huvudmenyn.

Huvudmenyn visar aktuell inställning för 
vikt och portovärde.
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6.2 Visa sparade data 

Lagrade data för varje snabbvalsmöjlighet kan du ta fram och titta på i ett särskilt 
informationsfönster: 

– När du tar fram data för att frankera (huvudmenyn  ”Minne”)

– När du ställer in snabbvalsmöjligheterna (huvudmenyn  ”Meny”  
”Konfiguration”  ”Minne”).

Välj önskat snabbval (t.ex. ”Minne 8”).

Tryck på info-tangenten.

Nu ser du data för det valda snabbvalet.

Om du återigen trycker på info-tangenten 
stänger du informationsfönstret.
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6.3 Skriva ut snabbvalstilldelning 

Ha flera tomma kuvert, pappersark eller självhäftande FP-frankeringsetikettark be-
redda. mymail skriver ut snabbvalstilldelningen i flera listor. Varje utskrift innehåller 
upp till 3 snabbval. 

Vi rekommenderar att du använder självhäftande FP-frankeringsetiketter vid 
utskriften, som du sedan enkelt kan klistra in på ett ark till en överskådlig 
lista. Lämpliga frankeringsetiketter kan du beställa från Francotyp-Postalia.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Rapporter” och bekräfta.

Välj ”Minne” och bekräfta.

Sätt in en FP-frankeringsetikett eller ett 
vikt pappersark (med vikkanten framåt) i 
brevintaget. 

mymail skriver ut de tre första snabb-
valen. 

Lägg om så behövs in ytterligare ark. 

När alla snabbval skrivits ut, återgår 
mymail till menyn ”Rapporter”.

För att avbryta utskrift av lista tryck , 
om så behövs flera gånger.
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6.4 Ställa in tjänst (försändelsedata och vikt) och lagra som 
snabbval  

Den aktuella inställningen av tjänst (försändelsedata och vikt) kan du lagra som 
snabbval. Mer på temat ”Ställa in försändelsedata och vikt” kan du läsa om i 
kapitel 4.1. 
Tjänster för vilka du måste ställa in portovärdet för hand i mymail (”MANUELLT”), kan 
du inte lagra som snabbval.

 

Typiska produkter från svenska Posten är inlagda som snabbval i standard-
inställningarna. Du kan skriva över dessa med nya snabbval. Hur du åter-
ställer förhandsinställningarna kan du läsa mer om på sid 39.

Välj ”Meny” i huvudmenyn och bekräfta.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Minne” och bekräfta.

Välj vilket snabbval du vill (t.ex. ”Minne 5”) 
och bekräfta.

Välj ”Lagra till minne” och bekräfta.

mymail lagrar inställda försändelsedata 
och den angivna vikten. 
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6.5 Sätta nytt namn på snabbval 

Vid leveransen har de 10 snabbvalsplatserna namnen ”Minne 0” till ”Minne 9”. Du kan 
också ge snabbvalen egna namn.

Om du, när du raderar en enstaka siffra, trycker ytterligare en gång på 
-tangenten, återgår mymail till föregående menynivå, och det hittillsva-

rande snabbvalsnamnet är kvar.

Utförlig information om textinmatning kan du läsa i kapitel 3.4.

Välj ”Meny” i huvudmenyn och bekräfta.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Minne” och bekräfta.

Välj det snabbval (t.ex. ”Minne 8”), som 
du vill ge nytt namn och bekräfta.

Välj ”Andra namn” och bekräfta.

På displayen visas inmatningsfältet för 
snabbvalsnamn.
Ta bort det gamla snabbvalsnamnet med 
tangenten  bokstav för bokstav.

Skriv in det önskade namnet 
på snabbvalsplatsen 
(t.ex. ”In Eko F 100g”) och bekräfta.

mymail använder omedelbart det nya 
namnet. 
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6.6 Ta bort snabbval   

Snabbval, som du inte längre behöver, kan du skriva över med en ny tilldelning eller 
bara radera. När du tar bort snabbvalsplatsen försvinner också det namnet du gett 
den. Snabbvalsplatsen har nu åter det namn den hade vid leverans (t.ex. ”Minne 3”).

Så här kan du återgå till standardinställningen (förhandsinstallerad) för ett 
Snabbval: radera snabbvalet. Stäng av mymail, dra ut strömsladden och 
starta den på nytt. Det raderade snabbvalet har nu åter standardinställ-
ningen.   

Välj ”Meny” i huvudmenyn och bekräfta.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Minne” och bekräfta.

Välj det snabbval (t.ex. ”Minne 3”), som 
du vill ta bort och bekräfta.

Välj ”Radera minne” och bekräfta.

Bekräfta när du får frågan om du verkligen 
vill ta bort den här snabbvalsplatsen.
Om inte avbryt med .

Snabbvalsplatsen är nu borttaget.
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7 Kostnadsställefunktionen  

Tack vare kostnadsställefunktionen i mymail har du möjlighet att hålla isär 
frankeringskostnaderna för olika kostnadsställen. Dvs registrera och använda kost-
nader per avsändande person eller avdelning inom enheten. Du kan inrätta upp till 
tre kostnadsställen och tilldela varje kostnadsställe ett reklammotiv / ett textmedde-
lande. Kostnadsställefunktionen omfattar såväl att sätta nya namn på och ta bort 
kostnadsställen.

För att analysera data om kostnadsställen kan du skriva ut en kostnadsställerapport. 
Läs mer om detta i kapitel 10.13 ”Skriva ut rapporter”.  

7.1 Frankera på kostnadsställe  

Om du ska använda funktionen kostnadsställen, måste minst ett kostnadsställe vara 
inrättat. När fler än ett kostnadsställe inrättats, måste du ”logga in” dig på ett av dessa 
kostnadsställen.

När du har loggat in dig på ett kostnadsställe kan du använda mymail. Det aktiva kost-
nadsstället belastas med det porto du förbrukar. Om inställningen av frankeringstryck 
och frankering av försändelser kan du läsa i kapitel 4 och kapitel 5. 

Aktivera mymail från viloläge genom att 
trycka på en tangent – vilken som helst.

Välj det kostnadsställe, som du ska logga 
in dig på, och bekräfta.

På displayen kommer huvudmenyn upp 
med adressen till aktivt kostnadsställe.
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7.2 Byta kostnadsställe 

7.3 Inrätta kostnadsställe 

Du kan inrätta upp till tre kostnadställen. När alla tre lagringsplatserna är upptagna 
visas inte längre menypunkten ”Skapa konto”. 

I huvudmenyn väljer du ”Log av” och 
bekräftar. mymail ställer sig i viloläge.

Aktivera mymail från viloläge genom att 
trycka på en tangent – vilken som helst.

Välj det kostnadsställe, som du vill 
frankera på och bekräfta.

På displayen kommer huvudmenyn upp 
med adressen till det valda kostnadsstäl-
let.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konton” och bekräfta.

Välj ”Skapa konto” och bekräfta.

Skriv in kostnadsställenamnet 
(max 8 tecken) och bekräfta.

Kostnadsstället är nu inrättat. 
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Om du inte är säker på hur du ska mata in text via ett telefontangentbord kan 
du läsa mer om detta i kapitel 3.4.

Hur du tilldelar kostnadsställen ett reklammotiv / ett textmeddelande kan du 
läsa om i kapitel 7.4. 

När du vill göra frankeringsinställningarna 
för det nyinrättade kostnadsstället: 
Bekräfta med .

I annat fall avbryter du frågan med .

När du inrättar det första kostnadsstället 
visas inte denna fråga. Kostnadsstället 
inrättas omgående.
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7.4 Tilldela kostnadsställe reklammotiv / textmeddelande  

För varje kostnadsställe kan du inrätta en förhandsinställning av reklamtrycket. Den 
som går in på kostnadsstället ställer därmed samtidigt in denna reklamkliché / denna 
text för frankering. Förhandinställningen kan du när som helst anpassa hur du vill. 

II menyn ”Valj konto” kan du för varje kostnadsställe ta fram ett info-fönster, 
som visar förinställningar för reklamtryck (reklam / text) och data om använd-
ningen (styckantal och porto). 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konton” och bekräfta.

Välj ”Kontoinstallningar” och bekräfta.

Välj det kostnadsställe, som du vill spara 
inställningarna för (t.ex. ”KONTO 1”) och 
bekräfta.

Välj ”Spara kontots aktuella installningar” 
och bekräfta.

Välj reklamkliché / text för detta kostnads-
ställe och bekräfta.

Inställningarna sparas nu som standard 
för detta kostnadsställe.
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7.5 Ändra namn på kostnadsställe 

Om du efter att du har tagit bort alla bokstäverna trycker en gång till på 
tangenten  går mymail tillbaka till föregående meny och kostnadsstället 
behåller namnet det hittills har haft.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konton” och bekräfta.

Välj ”Kontoinstallningar” och bekräfta.

Välj det kostnadsställe, som du vill spara 
inställningarna för (t.ex. ”KONTO 1”).

Välj kommandot ”Andra namn” och 
bekräfta.

Ta bort det gamla namnet på kostnads-
stället bokstav för bokstav.

Skriv in det nya namnet på kostnadsstäl-
let (t.ex. ”Privat”) och bekräfta.

Nu har kostnadsstället det nya namnet.
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7.6 Ta bort kostnadsställe 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konton” och bekräfta.

Välj ”Kontoinstallningar” och bekräfta.

Välj det kostnadsställe, som du vill ta bort 
inställningarna för (t.ex. ”Abc”) och 
bekräfta.

Välj ”Radera konto” och bekräfta.

Bekräfta med  om du verkligen vill ta 
bort det här kostnadsstället.

Med  kan du avbryta utan att radera. 

Kostnadsstället och tillhörande 
kostnadsställedata är nu borta.
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8 Register 

mymail sparar viktiga data och information om användningen i register. Du kan 
granska dessa register och även skriva ut dem som registerrapporter.

Visa register 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Register” och bekräfta.

Restsumma
Portosumma kvar att använda i SEK 
(maximal 100,000.00).

Ascending register
Samlade värdet för alla utförda franke-
ringar i SEK.

Kontrollsumma
Summan av alla inbetalade portotillgo-
dohavanden (samlat tillgodohavande) 
i SEK.

Antal brev
Antal utförda frankeringar.

Senaste PVD
Senast inställda belopp för 
portonedladdning. 
Datum för senaste uppkoppling mot 
TelesetDataCenter (TDC). 
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Skriva ut registerrapport 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Rapporter” och bekräfta.

Välj ”Register” och bekräfta.

Sätt in en FP-frankeringsetikett eller ett 
vikt pappersark (med vikkanten framåt) i 
brevintaget. 
mymail skriver nu ut registerrapporten. 



mymail (MMI version) – Användarhandbok 48
9 Ladda ned porto – TELESET   

TELESET kallas metoden att ladda ned ett portotillgodohavande i frankerings-
maskinen. För att fylla på porto (tillgodohavande) upprättar mymail en förbindelse 
med TelesetDataCenter och laddar ned önskat belopp. Avräkning sker enligt ditt 
avtal med Posten. 

Tillåtna nedladdningsbelopp   

Tillåtna är nedladdningsbelopp i steg från SEK 100 upp till maximalt SEK 9 999. 
Maximalt tillåtna nedladdningsbelopp beror på hur stort portotillgodohavande som 
just då finns i din mymail. Vid nedladdning får den övre gränsen på SEK 100,000.00 
för portotillgodohavande (Register: Restsumma) inte överskridas.

Ladda porto
Försäkra dig om att alla inställningar för 
kommunikationen med TelesetDataCen-
ter är korrekta och att det är klart för den 
valda metoden för uppkoppling (inbyggt 
modem eller via mailcredit). 
Se kapitel 10.7 och 10.8. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Ladda porto” och bekräfta.

Skriv in önskat belopp (i SEK) och bekräf-
ta. Tillåtna belopp i steg om SEK 100.

mymail visar det inställda nedladdnings-
beloppet för kontroll.

Om du nu vill ladda ned det visade 
beloppet bekräftar du frågan med .

Du kan avbryta med . 
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Din mymail upprättar automatiskt förbin-
delsen med TelesetDataCenter. 

Ha tålamod med att datautväxlingen kan 
ta viss tid i anspråk.

Efter porto-nedladdningen kan du skriva 
ut ett kvitto på nedladdad summa. 

Bekräfta frågan med  
eller 
hoppa över kvittoutskriften med .

Sätt in en FP-frankeringsetikett eller ett 
vikt pappersark (med vikkanten framåt) i 
brevintaget. 

mymail skriver nu ut nedladdningskvittot. 
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10 Grundinställningar

Följande kapitel beskriver inställningar och åtgärder som du vanligtvis bara behöver 
göra en eller några enstaka gånger.

10.1 Ladda ned reklamkliché 

mymail kan maximalt spara tre olika reklamklichéer samtidigt. När du vill använda 
nya reklamklichéer, beställer du dessa från Francotyp-Postalia, som skickar dig 
reklamklichéerna på ett chipkort.  

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Ladda fran kort” och bekräfta.

Välj ”Logo” och bekräfta.

Sätt in kortet med reklammotivet i kortlä-
saren. Själva chipet ska vara baktill.

Bekräfta att kortet sitter i. 
mymail laddar ned data för reklamklichéer 
från kortet.

Data är nedladdade.
Ta ut kortet. 
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10.2 Uppdatera portotabell   

När portobestämmelserna eller tarifferna ändras, måste du uppdatera portotabel-
lerna för portoberäkningen. mymail har stöd för nedladdning av nya portotabeller från 
chip-kort. Kortet med de nya portotabellerna kan du beställa från Francotyp-Postalia. 

Uppgifterna om använda portotabeller innehåller vägningsunderlaget. Läs 
mer om detta i kapitel 10.13 ”Skriva ut rapporter”. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Ladda fran kort” och bekräfta.

Välj ”Portotabell” och bekräfta.

Sätt in kortet ”portotabell” i kortläsaren. 
Själva chipet ska vara baktill.

Bekräfta att kortet sitter i. 
mymail laddar ned data för portotabellen 
från kortet.

Data är nedladdade.
Ta ut kortet.

Läs noga informationen på displayen och 
följs anvisningarna där. Bekräfta medde-
landena. 
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10.3 Ta bort reklamkliché 

Reklamkliché, som inte behövs längre, kan du ta bort och på så sätt ge plats för nya 
reklamklichéer.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Logos” och bekräfta.

Välj ”Radera logo” och bekräfta.

Välj den reklamkliché, som du vill ta bort 
och bekräfta.

Bekräfta med  om du verkligen vill ta 
bort den här reklamklichén. 

Med  kan du avbryta utan att radera. 

Reklamklichén är nu borta. 
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10.4 Ställa in limitvarning 

Funktionen ”Limitvarning” varnar dig när portotillgodohavandet för din mymail under-
skrider ett i förväg fastställt minsta belopp. På fabriken har detta minsta värde satts 
till 500.00 SEK.  

För att stänga av limitvarningsfunktionen anger du ”0” som gränsvärde. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Beloppsgrans” och bekräfta.

Välj ”Limitgrans” och bekräfta.

Skriv in gränsvärdet för limitvarningen 
och bekräfta.

Du kan ange gränsvärdet på två olika sätt: 
För ett gränsvärde på SEK 250 skriver du 
antingen 250.00 eller 25000.
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10.5 Tid till viloläge (stand-by)

Om det går ett tag utan att du frankerar något brev eller trycker på en tangent går 
mymail över i viloläge. Hur långt det ska ta till viloläge ställer du in med väntetid. 
På fabriken är väntetiden inställd på 5 minuter (300 sekunder). 

 

Förlängning av den på fabriken inställda väntetiden kan leda till högre 
bläckförbrukning.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Print vantetid” och bekräfta.

Skriv in önskad tid i sekunder och bekräf-
ta.
Möjliga värden: 30 till 1200 sekunder.
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10.6 Ställa in tiden

mymail har en inbyggd klocka. Du kan ställa in tidszon, växla mellan sommar- och 
vintertid samt ställa tiden framåt / bakåt i femminutersteg. Korrigering av tiden är 
ytterst sällan påkallad. 

Ställa in tidszon  

  I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Klocka” och bekräfta.

Välj ”Tidszon installning” och bekräfta.

Du ser den aktuella tidsinställningen och 
den inmatade tidsförskjutningen i förhål-
lande till global standardtid (GMT / UTC). 

För Sverige gäller en tidsförskjutning på 
+1 timme. 

Om det krävs: Välj korrekt inställning med 
piltangenterna och bekräfta. 

Tiden är nu inställd.
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Sommartids inställning   

  I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Klocka” och bekräfta.

Välj ”Sommartid” och bekräfta.

Du ser nu det aktuella klockslaget. 

Välj med piltangenterna önskad 
inställning ”Sommartid: in” eller 
”Sommartid: ut”. 

Bekräfta.

Den nya tiden är nu inställd.
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Korrigera tiden  

 I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Klocka” och bekräfta.

Välj ”Justera klockan” och bekräfta.

Med piltangenterna kan du ställa klockan 
framåt eller bakåt. Varje tangenttryckning 
ändrar tiden med 1 minut. 
Bekräfta önskad tid.

Möjlig korrigering: 5 minuter.

Tiden är nu inställd.

–
+
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10.7 Inbyggt modem – ställa in linjevalsparameter   

mymail är försett med ett inbyggt analogt modem. När du ska använda det inbyggda 
modemet för kontakterna med TelesetDataCenter, måste valparametrarna för er tele-
fonanslutning vara rätt inställda. 

Vid förstagångsanvändningen ingår modemkonfigurationen i installationsrutinen. 
Skulle det bli förändringar i er telefonanslutning / telefonanläggning bör du kontrollera 
inställningarna och vid behov korrigera dem.

Hur du ansluter modemkabeln kan du läsa om i installationshandledningen. 

Om du inte än har använt mailcredit för förbindelsen med TelesetDataCen-
ter, ska du avaktivera PC-uppkopplingen. Läs mer om detta i kapitel 10.8.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Nummer för att komma ut på linjen 

Välj ”Prefix” och bekräfta. 

Anknytning: 
Mata in det nummer för uppringning, som 
gäller för din anknytning.

För att infoga en paus:
tryck kort tre gånger efter varandra på 
tangenten . På displayen syns då på 
detta ställe ett komma. För en längre paus 
kan du mata in flera komman i rad.

Direktanslutning: 
Med direktanslutning lämnar du inmat-
ningsfältet tomt.

Bekräfta inmatningen med .
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10.8 Sätta upp mymail för att använda mailcredit (tillvall)   

För att ansluta en persondator (PC) och använda mailcredit behöver du mailcredit Kit 
för mymail. Det kan du beställa från Francotyp-Postalia. mymail är redan i fabriken 
försedd med ett särskilt gränssnitt för anslutning till en PC. 

I det här kapitlet kan du läsa om vilka inställningar av mymail, som krävs för att mail-
credit ska koppla upp sig mot frankeringsmaskinen.

Hur du ansluter mymail till en PC kan du läsa mer om i Installationshandled-
ningen. 

Hur du installerar och använder programprodukten mailcredit kan du läsa 
mer om i Användarhandboken för mailcredit. 

Numret för att komma ut på linjen är nu 
sparat. 

Vänta efter signalen: Ja / Nej? 

I huvudmenyn under ”Konfiguration” 
väljer du ”Ring kontroll” och bekräftar.

Du ser den aktuella inställningen. 

Välj ”Ja” eller ”Nej” med piltangenterna 
och bekräfta.

”Ja” – standardinställning (rekommen-
deras)

”Nej” – för företag med anknytningar 
utan valton.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.
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Hur du installerar och använder KARAT / mailreport kan du läsa mer om i 
Användarhandboken för detta PC-program. 

Välj ”Serieport begagna” och bekräfta.

Du ser den aktuella inställningen. 

Välj den önskade inställningen med 
piltangenterna: 

”oanvand” 
väljer du när du inte ska använda någon 
PC. 

”mailcredit anslutning” 
väljer du när mymail ska kommunicera 
med TelesetDataCenter via en PC. 

”Karat anslutning”  
väljer du för att använda den program-
produkten för kostnadsställehantering 
KARAT / mailreport.

Bekräfta inställningen med . 

Kommunikation mellan mailcredit och mymail

Gå tillbaka till huvudmenyn med Home-
tangenten.

I huvudmenyn väljer du ”Log av” och 
bekräftar. 

När mymail står i stand-by (viloläge): 
Starta mailcredit på PCn. 

mailcredit startar, identifiererar mymail 
och kopplar upp sig mot frankeringsma-
skinen. Var uppmärksam på statusinfor-
mationen från mailcredit. 

Tips: mailcredit kan bara identifiera 
mymail när denn står i stand-by (viloläge)! 
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10.9 Ändra telefonnummer till TelesetDataCenter (TDC)

Telefonnumret till TelesetDataCenter är inlagt i din mymail redan vid leverans och 
behöver vanligtvis inte ändras. 

Försiktigt! Du ska bara ändra telefonnumret på direkt uppmaning av 
Francotyp-Postalia Kundservice. Om inställningen av telefonnumret till 
TDC blir fel kan du inte ladda ner något porto.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Telefonnummer” och bekräfta.

Du ser det inställda numret.

Radera det gamla numret med .

Avbryta inmatning: 

Om du, sedan alla siffror raderats, trycker 
tangenten  en gång till, lämnar du 
inmatningsfönstret utan att lagra. Det hit-
tillsvarande telefonnumret står kvar i.

Mata in det nya telefonnumret till Teleset-
DataCenter och bekräfta.

Det nya telefonnumret har lagrats. 
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10.10 Ändra telefonnummer till Fjärrdiagnos 

Telefonnumret till Fjärrdiagnos är inlagt i din mymail redan vid leverans. mymail 
ringer upp detta nummer för att lämna data till sevicefunktionen. Du ska bara ändra 
detta telefonnummer på direkt uppmaning av Francotyp-Postalia.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Fjarrdiagnos nr.” och bekräfta.

Du ser det inställda numret till Fjärrdiag-
nos (Remote Diagnostics).

Radera det gamla numret med .

Avbryta inmatning: 

Om du, sedan alla siffror raderats, trycker 
tangenten  en gång till, lämnar du 
inmatningsfönstret utan att lagra. Det hit-
tillsvarande telefonnumret står kvar i.

Mata in det nya telefonnumret till 
Fjärrdiagnos och bekräfta.

Det nya telefonnumret har lagrats. 
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10.11 Ändra avsändningsort / avsändar-postnummer 

Om du ska använda mymail med en annan geografisk placering (t.ex. efter en flytt), 
måste du ändra avsändar-postnummer i mymail. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Sorteringskod” och bekräfta.

Här ser du avsändar-postnumret i din 
mymail.

Radera det gamla avsändar-postnumret 
med .

Avbryta inmatning: 

Om du, sedan alla siffror raderats, trycker 
tangenten  en gång till, lämnar du 
inmatningsfönstret utan att lagra. 
Avsändar-postnumret förblir oförändrat 
som tidigare. 

Skriv in det nya avsändar-postnumret och 
bekräfta.

Det nya avsändar-postnumret är nu 
lagrat. 
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10.12 Sätta på / stänga av behörighetskontroll (tillvall)  

mymail kan skyddas mot obehörig användning. Enbart innehavaren av ett MASTER 
card har då tillgång till funktionerna i mymail. För att du ska kunna sätta på / stänga 
av behörighetskontrollen måste MASTER card sitta i maskinen.  

Om du vill arbeta med behörighetskontrollen, måste du alltid ha ett andra MASTER 
card till hands. Då har du, om ett kort skulle gå förlorat, även i fortsättningen obehind-
rad tillgång till din mymail. MASTER card finns som mymail-tillbehör från Francotyp-
Postalia. 

Att sätta på och att stänga av behörighetskontroll sker på samma sätt. När 
du ska stänga av frågar mymail ”Master Card av?”.  

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Konfiguration” och bekräfta.

Välj ”Master Card” och bekräfta.

Sätt in ditt MASTER card i kortläsaren 
med texten vänd mot dig. Chipet ska vara 
på frånsidan.

Bekräfta att kortet sitter.

Bekräfta frågan ”Master Card pa?”.

Behörighetskontroll med MASTER card 
är i gång.
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10.13 Skriva ut rapporter

Du kan skriva ut en mängd information om status för mymail. 

 

Registerrapport Viktiga data och information om användningen 
(se även kapitel 8). 

Kontorapport 
(Användarkonto) 

Inrättade kostnadsställen och data om användningen av 
dem. 

Minne Snabbval och deras tilldelning (se även kapitel 6.3).

Konfigurationsrapport Kännetecken för maskinen och uppgifter om 
programvaruversion, hur man kommer ut på linjen och 
behörighetskontrollen, information om portotabell.  

Vagrapport Information om portotabell
Information om vågen (enbart för mymail med våg).  

SD rapport Teknisk information för service & underhåll.  

Felrapport Konstaterade maskinfel.  

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Rapporter” och bekräfta.

Välj den rapport, som du vill skriva ut och 
bekräfta.

Sätt in en FP-frankeringsetikett eller ett 
vikt pappersark (med vikkanten framåt) i 
brevintaget.
mymail skriver ut den valda rapporten.
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10.14 Skicka maskindata till Kundservice (Fjärrdiagnos) 

mymail stöder överföring av viktiga maskindata till Kundservice. Var snäll och sänd 
data enbart på direkt uppmaning av Francotyp-Postalia Kundservice.

Försäkra dig om att alla inställningar för 
kommunikationen med TelesetDataCen-
ter är korrekta och att det är klart för den 
valda metoden för uppkoppling (inbyggt 
modem eller via mailcredit). 
Se kapitel 10.7 och 10.8. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Rapporter” och bekräfta.

Välj ”Fjarr Diagnos” och bekräfta.

mymail ställer automatiskt in uppkopp-
lingen till Kundservice.

Överföringen av data kan ta en viss tid. 
Ha överseende med detta.
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10.15 Tarera (nollställa) vågen (enbart för mymail med våg)  

Du måste tarera (nollställa) vågen när 

– mymail visar ”<0g” som vikt
– du vill väga med extra belastning (t.ex. att du använder en extra vågtallrik).

Ta fram grundinställning vågfunktion: 
Ta bort belastning eller lägg ev på våg-
skålen.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Vag” och bekräfta.

Bekräfta ”Nollstall vagen”.

Vågen är nu tarerad (nollställd).
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10.16 Uppdatera programvaran för mymail (tillvall)  

Med PC-programmet ”mailcredit” från Francotyp-Postalia kan du själv uppdatera 
användningsprogrammet för din mymail. För detta krävs att mymail är ansluten till en 
PC med programprodukten mailcredit.

Försiktigt! Före varje uppdatering av frankeringsmaskinens programvara 
måste informationen i mymail och på TelesetDataCenter stämmas av. 
Annars kan viktiga data oåterkalleligt gå förlorat. Utför därför ovillkorligen 
först funktionen ”Ladda porto”.

Vilken version av programvaran, som din mymail använder, hittar du i konfi-
gurationsrapporten (se kapitel 10.13, sid 65). 

Anslut mymail till PC. Läs mer om detta i 
den Installationshandledning, som levere-
rades med mymail. 

Sätt upp mymail för användning med 
mailcredit. Se kapitel 10.8 på sid 59.

Utför funktionen ”Ladda porto” (se 
kapitel 9). Det räcker med ”0” som 
nedladdningsbelopp.

Under uppkopplingen mot TelesetData-
Center äger den nödvändiga dataavstäm-
ningen rum.

När nedladdningsförfarandet avslutats 
framgångsrikt: 
I huvudmenyn väljer du ”Log av” och 
bekräftar. 

När mymail står i stand-by och mailcredit 
visar att kommunikationen med mymail 
är möjlig, kan du påbörja programva-
ruuppdateringen.

För detta utför du på PCn funktionen 
”Update meter / Frankiermaschinen 
Update / Mise à jour logicielle” (Uppda-
tera frankeringsmaskinen). Läs mer om 
detta i Användarhandboken för mailcredit. 
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11 Service och underhåll

11.1 Rengöra mymail 

Försiktigt! Var noga med att ingen vätska eller främmande föremål kommer 
in innanför i maskinen. Om detta ändå inträffar ska du omedelbart dra ut 
nätkontakten. Låt sedan auktoriserad servicetekniker från Francotyp-
Postalia kontrollera maskinen innan du återansluter den till nätet.

Rengör nedsmutsad maskinkåpa med lätt fuktad trasa. Du kan också använda något 
av de vanligaste rengöringsmedlen. 

11.2 Kontrollera bläcknivån 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Blackniva” och bekräfta.

Bläcknivån visas i ungefär 2 sekunder. 
Den mörka delen av stapeln visar hur 
mycket bläck, som finns kvar – den ljusa 
delen det som använts.
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11.3 Byta ut bläckpatronen  

mymail påminner dig när bläcket i patronen håller på att ta slut. Vi rekommenderar att 
du alltid har en ny bläckpatron redo i reserv.

Vi rekommenderar dig att bara använda av FP godkända tillbehör och FP originalde-
lar. För dessa har FP som tillverkare lagt fast tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet. 
För produkter, som inte har auktoriserats av oss, kan FP som tillverkare inte ta ansvar 
för tillförlitligheten, säkerheten och lämpligheten, eftersom vi trots en noggrann 
bevakning av marknaden inte kan bedöma allt som finns där.

Vi rekommenderar att du vid varje byte av bläckpatron också rengör kontakterna i 
bläckpatronhållaren. För det använder du det särskilda rengöringskitet för ink-jet-
trycksystem ”clean & renew”, som du kan skaffa från Francotyp-Postalia. 

Varning! Förtäring av bläcket kan vara hälsovådligt. Undvik att få bläck i 
ögonen. Se till att bläckpatronen förvaras oåtkomligt för barn. Ytterligare 
användningsinstruktioner följer med bläckpatronen.

Försiktigt! Så undviker du fel i utskriftssystemet: Låt nätsladden sitta kvar i 
kontakten så att bläckpatronen kan ställa sig i utbytesläge. Under inga 
omständigheter får du öppna kontrollpanelen medan mymail går igenom 
startrutinen.

Ta bort tom bläckpatron 

Öppna kontrollpanelen till dess det tar 
emot. Panelen hakar fast i detta läge. 
mymail ställer bläckpatronen i utbytes-
läge.
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Skjut den gula spärren bakåt.

Fäll upp bläckpatronens spärranordning.

Ta tag i bläckpatronen mellan tummen 
och pekfingret och dra den uppåt och utåt 
ur patronfacket.

Förbereda ny bläckpatron
Ta den nya bläckpatronen ur förpack-
ningen.

Ta bort skyddet för munstycket. 
Detaljerad beskrivning av detta finner du i 
bipacksedeln, som följer med varje bläck-
patronförpackning. 
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Försiktigt! Under startrutinen ska du under inga förhållanden öppna 
kontrollpanelen. Det kan leda till problem med utskriftsfunktionen.

Sätta in bläckpatron 

Försiktigt! Anslutningsproblem, på grund av att bläckpatronen inte satts i 
korrekt, kan orsaka maskinstopp.

Sätt in bläckpatronen ovanifrån lodrätt 
ned i bläckpatronhållaren med en liten 
vridning.

Bläckpatronens kontakter måste vara 
framåt! 

Fäll ner bläckpatronens spärranordning, 
tryck den försiktigt nedåt och skjut den 
gula spärren framåt.

Använd inte mer omfattande kraft om 
bläckpatronens spärranordning inte hakar 
fast. Ta i stället ut patronen och försök 
sätta in den på nytt. 

Fäll ner kontrollpanelen på plats igen.
mymail startar igen och påbörjar sedan 
rutinen för att justera bläckpatronen.

Kontakter
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Justera bläckpatronen 

Justering av bläckpatronen är nödvändig för att få en felfri tryckbild utan förskjut-
ningarna. 

För att justera bläckpatronen följer du helt enkelt anvisningarna på displayen. 

För testutskriften kan du också använda ett vitt papper:
– Vik ett A4-ark på mitten.
– Lägg det vikta arket med vikkanten framåt i brevintaget.

 
Bekräfta meddelandet 
med -tangenten och fortsätt.

Fortsätt med .

Fortsätt med .

Testutskrift

Sätt in ett tomt kuvert eller ett vikt 
pappersark framåt i brevintaget. 

mymail skriver ut en testutskrift för att 
ställa in bläckpatronen. 

Medan utskriften pågår visas på 
displayen ”Vanligen vanta…”. 

Ta inte bort kuvertet förrän mymail 
släpper taget om det. 
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Vågräta linjer

Granska på testutskriften de numrerade, 
vågräta linjerna. 

Se ut det nummer där de tre radlinjerna 
stämmer bäst överens med varann. 
I det här exemplet är det nr ”6”. 

Mata in det nya numret med siffertangent-
erna. 

Bekräfta med .

Lodräta linjer

Granska på testutskriften de numrerade, 
lodräta linjerna. 

Se ut det nummer där de lodräta linjerna 
stämmer bäst överens med varann. 
I det här exemplet är det nr ”5”. 

Mata in det nya numret med siffertangent-
erna. 

Bekräfta med .

Andra testutskriften

Sätt in ett tomt kuvert eller ett vikt 
pappersark framåt i brevintaget.

mymail skriver ut den andra testutskriften. 
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Vill du upprepa justeringen eller om denna avbrutits av misstag: Ta fram 
justeringsproceduren på menyn. Välj sedan ”Meny”  ”Service”  ”Justera 
patron” (se kapitel 11.5 på sid 78). 

Korrekt: Kontroll

Granska på den andra testutskriften 
ringarna.

Bläckpatronen är riktigt isatt när 
ringmönstret ser ut ungefär som i de 
avbildade testutskriften (exempel). 

Justeringsproceduren är klar.

Inte godkänt: Om ringmönstret uppvisar en förskjutning 
ska du upprepa justeringen.

2 korsade linjer

Helt slutna ringar

Förskjutning
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11.4 Rengöra bläckpatronen 

Det är bara om utskriftskvaliteten blir otillfredsställande (t.ex. brister i utskriften efter 
längre uppehåll i användningen) som du ska starta rengöringsrutinen för bläckpa-
trone. 

Starta automatisk rengöring 

Vid mycket kraftig nedsmutsning kan det inträffa att den automatiska rengö-
ringen inte resulterar i förväntad förbättring av utskriftskvaliteten. Vid sådana 
tillfällen kan du göra ren bläckpatronens tryckhuvud för hand. 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Rengor patron” och bekräfta.

Bläckpatronen rengörs nu. 
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Rengöra tryckhuvudet för hand 

Försiktigt! Ovarsam eller felaktig rengöring kan skada tryckhuvudet och 
göra det oanvändbart. För att undvika skador på tryckhuvudet bör du därför 
noga följa dessa anvisningar:

• Enbart i undantagsfall, när den automatiska rengöringen inte återställer 
den vanliga utskriftskvaliteten, ska du utföra rengöringen för hand.

• Vid rengöringen måste du använda en mjuk tygbit, som inte luddar och 
som är fuktad med avhärdat vatten. Små ludd kan täppa igen 
munstyckena. Om tygbiten inte är tillräckligt mjuk eller fuktad kan den 
repa. Sådana repor påverkar den exakta placeringen av bläckstrålen vid 
utskrift och gör bläckpatronen oanvändbar. 

• Under inga förhållanden ska du använda kemiska rengöringsmedel.

Om du inte har avhärdat vatten till hands, kan du använda vanligt vattenled-
ningsvatten. De mineraler, som finns i vattenledningsvatten, kan dock lämna 
efter sig avlagringar på tryckhuvudet. 

Bästa rengöringsresultatet får du med FP-kontaktrengörare och rengörings-
dukarna, som ingår i rengöringskitet från FP ”clean & renew”. Det kan du 
beställa hos Francotyp-Postalia.  

Instruktioner om hur du tar bort och sätter 
in ny bläckpatron kan du läsa i 
kapitel 11.3 på sid 70. 

Fukta en mjuk tygbit, som inte luddar, 
med avhärdat vatten.

Håll bläckpatronerna som visas på bilden. 
Munstyckena hålls nedåt!

Torka sakta och försiktigt av tryckhuvu-
dena i pilens riktning. Upprepa detta ett 
par gånger. 

Då blandar sig vattnet med bläckresterna 
på tryckhuvudet och rengör munstycket. 
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11.5 Justera bläckpatronen   

Du behöver bara justera bläckpatronen om frankeringstrycket uppvisar förskjut-
ningar. 

Justeringsrutinen startar automatiskt:

– vid installation omedelbart efter att startrutinen genomförts
– efter byte av bläckpatron
– varje gång som du öppnar och sedan stänger kontrollpanelen.

Du kan också ta fram justeringsrutinen på valmenyn: 

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Justera patron” och bekräfta.

Justeringsrutinen startar.

Följ anvisningarna på displayen. 

Detaljerna om justeringsrutinen hittar du 
på sidorna 73 till 75.
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11.6 Testutskrift

Testutskriften är i första hand ett stöd för serviceteknikern.

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Testutskrift” och bekräfta.

Sätt in en FP-frankeringsetikett eller ett 
vikt pappersark (med vikkanten framåt) i 
brevintaget.

mymail skriver ut en testutskrift på 
samma sätt som vid justeringsproceduren 
för bläckpatronen.
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11.7 Byta batteri 

Försiktigt! Batteriet, som används här har en speciell nätspänning på 
3,6 volt. Skulle ett felaktigt batteri sättas i, kan detta orsaka allvarliga 
skador på maskinen. Använd enbart batterier från Francotyp-Postalia 
med produktnr. 90.4701.8004.00. 

Varning! Läs noga igenom instruktionen om korrekt användning och under-
håll som medföljer batterierna.

mymail kontrollerar batteriernas laddningsnivå. När det är tid att byta batterier, visas 
ett meddelande om detta på displayen. 
 

För mymail med våg: Var noga med att:

Försiktigt! Vågen sitter inte fast monterad på mymail maskinkåpa. Du 
måste ta bort vågen eller se till att det inte ramlar av, innan du kan lägga 
mymail på baksidan och byta batteri. 

I huvudmenyn väljer du ”Log av” och 
bekräftar.

Dra ut nätsladden ur kontakten!

Se till att vågen inte kan ramla av.

Eller

Lyft försiktigt upp vågen och lösgör 
kontaktkopplingen.   

Kontaktkoppling
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Lägg mymail på baksidan.

Nu kommer du åt batterifacket på under-
sidan av mymail. 

Tryck låsspännet i pilens riktning och ta 
bort och avlägsna locket till batterifacket.

Ta bort det gamla batteriet.

Sätt in det nya batteriet 
(90.4701.8004.00) i det avsedda läget.

Stäng batterifacket.

Ställ mymail rätt upp igen.

Ta hand om det gamla batteriet på 
beskrivet sätt.

Om så behövs – montera på vågen igen:

Sätt tillbaka kontaktkopplingen mellan 
våg och mymail igen. Ställ vågen på 
mymail.

Batterifack
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11.8 Tips inför transport av mymail

Försiktigt! Om du ska transportera mymail eller lämna in den på service är 
det bra om du vidtar följande förberedelser:

• Avlägsna alltid bläckpatronen.

• Transportera mymail i originalkartongen.

• Transportera mymail i upprättstående skick.

Tryck lätt ovanifrån på vägningsytan. 

Så kontrollerar du att vågens fyra gummi-
fötter sitter stadigt i maskinkåpans fästen.

Detaljer om hur vågen ska monteras 
finner du i installationshandledningen.

Sätt i nätanslutningen. 
mymail utför den vanliga startrutinen.
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12 Felmeddelanden och hjälp 

Försiktigt! Avlägsna bläckpatronen ur mymail innan du transporterar 
mymail eller lämnar in den på service.

Försiktigt! Försök inte plocka isär maskinen. Service och reparations-
arbeten ska enbart utföras av servicetekniker auktoriserad av Francotyp-
Postalia. Annars gäller inte garantin. För inträffade skador ansvarar du själv.

Skulle det vara så att du inte på egen hand klarar att avhjälpa ett fel, bör du 
kontakta av Francotyp-Postalia auktoriserad servicetekniker.

Smärre fel och problem i hanteringen av mymail kan du själv klara av. På följande 
sidor finner du hjälp och tips för att ta hand om och undvika störningar.

Felmeddelanden hjälper dig att ta reda på orsaken till felen och hur de ska åtgärdas.

Kvittera felmeddelandet genom att trycka 
på tangenten .

Om mymail skulle uppträda ”underligt”:
I huvudmenyn väljer du ”Log av” och 
bekräftar.

När mymail står i viloläge (stand-by) drar 
du ur nätsladden.

Vänta en minut.

Sätt tillbaka kontakten i väggen.
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12.1 Felmeddelanden (i alfabetsordning) 

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 

<0g! Vågen hade tidigare en belastning, som avlägsnades.
Tarera (kalibrera) vågen (se kapitel 10.15).

>2kg! Försändelsen väger mer än 2 kg. Vågen är 
överbelastad.

Lägg aldrig mer än 2 kg på vågen.

Blackpatronfel Bläckpatronen saknas eller är inte riktigt isatt. Ta ut 
bläckpatronen och sätt tillbaka den igen (se kapitel 11.3).

Kontakten i bläckpatronhållare är förorenad.
Med rengöringskitet från Francotyp-Postalia ”clean & 
renew” kan du rengöra kontakterna. Rengöringskitet 
beställer du från Francotyp-Postalia.

Byt batteri 
omedelbart

Batterierna är slut. Om du ska kunna använda mymail 
igen måste du byta batterier (se kapitel 11.7).

ERR Fel vid beräkningen av porto.

Inställd vikt passar inte ihop med valda 
försändelsedata. 

Kontrollera försändelsedata. För att ta fram aktuell 
inställning: Tryck på -tangenten. 

Gör om inmatning av försändelsedata och vikt.

Fel vid inslag Angivet värde är inte tillåtet.
Gör om inmatning.

Fel vid kortlasning Felaktigt kort eller kortet fel isatt. Kontrollera kortet 
och sätt tillbaka det igen. (Chipet ska vara bakåt.)

Fel vid val För Posten otillåten kombination av valda tjänster. 
Välj en tillåten inställning för försändelsen.
Var noga med att ordningsföljden för olika 
tilläggstjänster måste vara riktig. 

Fel xxx eller
Misslyckades xxx

Anteckna felets nummer och kontakta Francotyp-
Postalia Kundservice.
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For hog vikt Senast inställda eller nu aktuella vikten passar inte 
ihop med nyvalda försändelsedata. 
mymail utan våg: 
Gör om inmatning av försändelsedata och vikt. 
mymail med våg: 
Avsluta försändelsedata som vanligt och återgå till 
huvudmenyn.

Ta bort allt från vågen och vänta till dess att en pipton 
signalerar att vågen åter är klar för användning.

Lägg försändelsen på vågen. mymail fastställer på 
nytt vikten.

For lag vikt Försändelsen är alltför lätt för angivet försändelse-
slag. Kontrollera och ange nya försändelsedata.

Gammal portotabell Du har försökt skriva över den lagrade portotabellen 
med en portotabell, som är äldre. 

Godkannande
misslyckades

Godkännandet (auktoriseringen) av din mymail har 
misslyckats. mymail är inte klar för användning vid 
frankering.

Gör om installationen (se Installationshandledning).

Ingen anslutning Kontrollera de inställda urvalsparametrarna 
(se kapitel 10.7). Försök igen.

Ingen rington Modemet får ingen kopplingston. 

Kontrollera modemkabelns anslutning till mymail och 
telefonjacket. 
För företag med ett telefonsystem / anknytning: 
Stäng om så behövs av väntan på kopplingston 
(se kapitel 10.7). 

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 
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Inget svar Modemet får ingen anslutningston alternativt 
TelesetDataCenter svarar inte.

Kontrollera de inställda urvalsparametrarna 
(se kapitel 10.7). 
Kontrollera det inställda telefonnumret (se kapitel 10.9 / 
10.10). 
Försök sedan igen.

Kan ej skriva: 
ladda ned porto

mymail är inte klar (godkänd) för frankering.
Ladda ned porto (se kapitel 9).

Kan ej skriva:
matare ej godkaend

mymail är ännu inte tillgänglig för frankering. Slutför 
installationsrutinen och ladda ned porto (se Installations-
handledning).

Ladda ned porto
(antalskredit)

Alltför länge sedan senaste nedladdningen av porto. 
Var god ladda ned porto.

Ladda ned porto
(datumkredit)

Alltför länge sedan senaste nedladdningen av porto. 
Var god ladda ned porto.

Lag blackniva Bläckpatronen är nästan tom.

Lagt saldo:
fortsatt?

I och med denna frankering hamnar du under inställt 
gränsvärde för limitvarning.

Ladda så snart som möjligt ned mer porto.

Minne fullt De tillgängliga platserna för att spara reklammotiv är 
upptagna (max. 3 reklammotiv).

Ta bort ett reklammotiv, som du inte behöver längre, 
och försök igen.

Namn upptaget Uppge ett annat namn.

Nedladdning
misslyckades

Försök igen.

Ogiltig portotabell Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 
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Ogiltigt kort Fel korttyp isatt (t.ex. i menyn ”Ladda fran kort – 
Portotabell” har kortet ”logo” satts in).
Kontrollera kortet och byt till rätt kort.

Kortet innehåller inga giltiga data.
Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Otillrackligt saldo Portot i mymail otillräckligt. Ladda ned mer.

Portotabell for gammal Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

SD batteri byte 
kontakta aterforsaljare

Batteriet, som sitter ingjutet i säkerhetsmodulen 
(SD-Batterie) är nästan slut. Ring snarast Francotyp-
Postalia Kundservice.

SD: okaend status 
kontakta atersforsaljare

Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

SD: status Crypt.Modul
kontakta atersforsaljare

Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Sjalvtest
misslyckades

Försök igen och anteckna felets nummer.
Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Slut pa black
Vanligen byt patron

Bläckpatronen är tom. Sätt i en ny (se kapitel 11.3).

TDC ej tillganglig Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC fel:
fel laddningsbelopp

Du har angivit alltför högt värde för portonedladd-
ningen. Välj ett lägre värde och försök på nytt.

TDC fel:
ingen forbindelse

Kontrollera modemkabelns anslutning till mymail och 
telefonjacket (se Installationshandledning).

Kontrollera att förbindelsekabeln mellan mymail och 
PCn är korrekt ansluten (se Installationshandledning). 

Kontrollera att mailcredit är aktiv på den anslutna PCn 
(se Användarhandboken för mailcredit).

Kontrollera inställningarna för uppkopplingen mot 
TelesetDataCenter (se kapitel 10.7 och kapitel 10.8).

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 
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(fortsättning)
TDC fel:
ingen forbindelse

Problem med PCn, störd internettillgång. 

Kontrollera det inställda telefonnumret till TDC 
(se kapitel 10.9). 

mailcredit har ingen kommunikation med mymail. 
Statusmeddelandet (det är frimärket i mailcredit-
symbolen) visas i RÖTT(se Användarhandboken för 
mailcredit). 

I huvudmenyn väljer du ”Log av” och bekräftar. 
mymail ställer sig i viloläge (stand-by). 

Avsluta mailcredit och starta om eller använd 
mailcredit-funktionen ”Reconnect meter / Maschine 
neu verbinden / Rattacher machine” (Åter ansluta 
maskinen) för att upprätta kommunikationen mellan 
mailcredit och mymail. På PCn ändras 
statusmedddelandet för mailcredit från RÖTT till 
GRÖNT. 

Tips: Förbindelsen mellan mailcredit och mymail kan 
bara upprättas om mymail står i stand-by (datum 
visas i släckt display).

Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC fel: 
ingen kredit

Angivet värde för högt. Välj ett lägre portovärde och 
försök på nytt.

TDC fel: 
konto ej tillgangligt

Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC: datalista last Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC: mymail ej frigiven Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC: mymail 
ej tillganglig

Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC: mymail fungerar ej Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

TDC: mymail sparrad Kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 
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Utskrift avbruten:
kuvert flyttat

Omedelbart före eller under utskriften har brevet 
flyttats.
Ta ut brevet och sätt in det igen.

Utskrift max: vanligen
kontakta service

Du har redan frankerat 500 brev. mymail är spärrad för 
ytterligare frankeringar i dag. 
Du kan inte frankera med mymail förrän påföljande 
dag. 

Validering misslyckades 
(driftsättning 
misslyckades)

Ladda ned porto (se kapitel 9).

Valj Kategori Inte möjligt att frankera. Portovärde saknas. 
Välj tjänst / ställ in portovärde (se kapitel 4.1).

Var god valj 
annan kategori

Den inställda produkten (t.ex. ”Manuellt Porto”) kan 
inte sparas som snabbval.

Varning lagt batteri Byt ut batterierna (se kapitel 11.7).

Felmeddelande Möjliga orsaker och åtgärder 
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12.2 Hjälp till självhjälp

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 

… i allmänhet

Displayens belysning är 
på men displayen är tom

Dra ur stickkontakten, vänta 1 minut, sätt sedan 
tillbaka kontakten.

Inget syns på displayen Kontrollera att nätsladden verkligen sitter i.

Det låter som frankering 
pågår men inget brev 
ligger i

Detta är inget fel. Skrivhuvudet ställer sig i bered-
skapsläge. Det gör att bläckpatronen inte torkar så 
lätt. Tiden för detta kan du själv ställa in (se kapitel 10.5). 

Menypunkten ”Skapa 
konto” saknas

Samtliga 3 tillgängliga lagringsplatser för 
kostnadsställen är redan upptagna. Ta bort ett 
kostnadsställe, som inte behövs.

mymail stannar och ger 
ifrån sig ihållande 
mekaniska ljud 

Slå OMEDELBART av strömbrytaren. 
Kontrollera att bläckpatronens spärranordning sitter 
som den ska (se sid 72). Stäng mymail igen. 
Om problemet kvarstår, kontakta Francotyp-Postalia 
Kundservice.

Portovärde / vikt fattas i 
huvudmenyn  

Ingen tjänst för frankering är inställd. mymail är inte 
klar för frankering.
Ta fram menyn för val av tjänst (”Varde”), välj försän-
delsedata och ange vikt / väg försändelsen.

Underligt beteende, 
underligheter på displayen 

I huvudmenyn väljer du ”Log av” och bekräftar. Dra ur 
stickkontakten, vänta 1 minut och sätt tillbaka kontak-
ten. Om problemet kvarstår – ring Francotyp-Postalia 
Kundservice.
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… vid frankering

Bristfällig tryckbild – 
inget tryck 

Rengör bläckpatronen (se kapitel 11.4).

Bristfällig tryckbild – 
omflyttningar / förskjut-
ningar i tryckbilden

Justera bläckpatronen (se kapitel 11.5).

Bristfällig tryckbild – 
utskriften är förvrängd

Brevet försköts under utskriften. Se till att brevet löper 
så fritt som möjligt genom maskinen under utskriften. 
Stora kuvert kan du försiktigt stötta.

mymail skriver inte ut Avkännaren (sensorn) känner inte av brevet.
Lägg breven mot brevintagets högra kant och skjut in 
dem ända fram till det tar emot. (Avkännaren sitter till höger 
i brevintagets bortre hörn.)

Avkännaren känner inte av FP-frankeringsetiketten. 
Lägg ett pappersark eller ett tomt kuvert under den 
FP-frankeringsetikett som ska frankeras och försök 
på nytt.

Avkännaren känner inte av papperet (t.ex. för 
provtryck). Vik arket på mitten och sätt det med 
vikkanten framåt i brevintaget.

Brevet låg redan i brevintaget medan du gjorde 
inställningarna på användarmenyn.
Ta bort brevet och lägg dit det på nytt.

mymail visar inte huvudmenyn. Tryck tangenten  
(det är tangenten nere till vänster) och försök igen.

Texten ser inte ut som 
väntat när den skrivs ut 

Fyll inte raderna med tomma tecken (mellanslag). 
Infoga radbyte med piltangenten nedåt.
Tips: mymail skriver alltid ut med texten centrerad!

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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… vid inställning av försändelsdata / val av tjänst  

Inget inmatningsfönster 
för vikt kommer upp efter 
menyn med val av tjänster 
(mymail utan våg)

Valet av försändelsedata var inte fullständigt när du 
lämnade menyn för val av tjänster. mymail behåller 
den senaste, giltiga inställningen av försändelsdata 
och vikt. 
Ta åter fram menyn för val av tjänster och fyll i alla 
försändelsdata som behövs (se kapitel 4.1.1).

Önskad tjänst fattas i 
valmenyn

För sådana tjänster kan du själv fylla i portovärdet för 
hand (se kapitel 4.1.4).

… vid vägning  

Vågen fastställer ingen 
vikt för försändelsen på 
vågen 

Ta bort allt från vågen och vänta till dess att en pipton 
signalerar att vågen åter är klar för användning.

Vågen är inte klar att tas i bruk eftersom inga / inte 
samtliga försändelsedata är inställda.
Ta åter fram menyn för val av tjänster och fyll i alla 
försändelsdata som behövs (se kapitel 4.1.1).

mymail känner inte av vågen. ”Log av” och dra sedan 
ur nätsladden. 
Kontrollera vågens stickkontakt och anslut sedan 
mymail igen (se Installationshandledning).

Tarera vågen (se kapitel 10.15).

Vågen är trasig ”Log av” och dra sedan ur nätsladden.
Ta bort vågen (se sid 80). Anslut åter frankerings-
maskinen. Nu kan du ange viktvärden för hand (se 
kapitel 4.1.2). 

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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12.3 Visa diagnoslista 

mymail för logg över de senaste 10 felen i diagnoslistan.  

12.4 Automatisk feldiagnos (Självtest) 

Den automatiska feldiagnosen är ett program för självtest där mymail prövar samtliga 
komponenter.   

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Visa fellogg” och bekräfta.

Fel och hur ofta de uppträder anges. Med 
piltangengerna kan du bläddra i listan. 
(Utskrift som rapport se sid 65.)

I huvudmenyn väljer du ”Meny” och 
bekräftar.

Välj ”Service” och bekräfta.

Välj ”Sjalvtest” och bekräfta.

mymail genomför nu en rad testrutiner. 
På displayen visas det som testas …

… och resultatet av testen.

Vid en del tester kräver mymail vissa 
inmatningar.
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13 Ta mymail ur drift och sluthantering 

När du tar frankeringsmaskinen mymail ur drift för gott, måste samtliga 
tjänster rörande posthanteringen avregistreras i vederbörlig ordning. 
För att göra detta vänder du dig till Francotyp-Postalia Kundservice. 



Menyträd 95
Bilagor   
 

Menyträd   
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Tekniska data 

Fysiska mått* 300 mm x 183 mm x 194 mm (bredd x höjd x djup)

Vikt 2,5 kg

Nätanslutning 220 – 240 V / 50 Hz
på sidan baktill på kåpan 

Effektförbrukning Max. 20 W 

Batteri 3,6 V / 2,3 Ah / 2 mA
Omgivningens temperatur -55 °C till +85 °C
Produktnummer 90.4701.8004.00 

Display LCD, belyst, 100 x 33 pixel

Tryckteknik Bläckstråleskrivare

Utskriftsyta Max. 123 mm x 25 mm

Utskrift upplösning 300 dpi

Kapacitet Ca. 15 brev/min

För att undvika överbelastning alternativt icke 
specificerad användning, är antalet frankeringar per 
kalenderdag begränsat till maximalt 500.

Ljudnivå 66 dB(A)

Utrustning Standard

– Portoladdning via TELESET
– Inbyggt modem (analogt) 
– Systemklocka (batteribuffrad) 
– Chipkortläsare
– 3 lagringsplatser för reklamklichéer
– 2 sparade textmeddelanden (ändringsbara)
– 3 kostnadsställen
– 10 snabbvalsmöjligheter 

*) = effektiv yta utan brevutkast eller annat som kräver särskilt utrymme 
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Integrerad portoberäknande våg (tillval)  

Frankerbara försändelser 

Drift- och förvaringsförhållanden mymail och bläckpatron   

Med reservation för kortfristiga tekniska förändringar. 

Utrustning Tillval

– Integrerad våg (2 kg)
– Reklamklichéer 
– MASTER card 
– mailcredit Kit mymail (med förbindelsekabel och USB-

Serial-adapter) för anslutning till en PC  

Vägningomfång 3 g till 2 000 g

Minsta vikt
(viktnogrannhet)

1 g

Format Postförsändelser upp till B4-kuvert

FP-frankeringsetiketter (dubbeletikettremsor),
minimal etikettstorlek 140 mm x 85 mm 

Tjocklek Upp till 6 mm

Papperskvalitet Material lämpat för bläckstrålebläck 

Temperatur +15 °C till +35 °C
Använd enbart i tillslutna utrymmen
Utsätt inte för direkt solljus

Rel. luftfuktighet 15 % till 80 %, kondensfritt

Faktablad om säkerheten för användarna finns att ladda ner från 
http://www.francotyp.com/en/mail-management/
material-safety-data-sheets-msds.html. 
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Ordlista

2d kod / Streckkod (barcode), 
tvådimensionell 

Den maskinläsbara, tvådimensionella streck-
koden innehåller krypteringssäkrad information 
om försändelser och om frankeringsmaskinen. 
Särskilda säkerhetskännetecken skyddar mot 
förfalskning av frankeringen. 

Förhandsinbetalning porto
(Överföring)

Innan du kan ladda ned porto måste du göra en 
förhandsinbetalning till Posten i jämna 100-tal 
kronor. Blanketten för detta kommer från Posten 
när maskinen är godkänd.

Frankeringsetikett   Självhäftande etikettremsor, som du kan 
frankera och sedan fästa på postförsändelserna. 
Nödvändigt för stora, tunga och tjocka försänd-
elser, som inte passar i brevintaget på mymail.

För mymail bör du uteslutande använda dubbel-
remsor från Francotyp-Postalia (två frankerings-
etiketter på samma blad) med en minimilängd 
på 140 mm.

Frankeringstryck Frankering av postförsändelser för transport 
genom den svenska Posten. 
Vid frankering skriver mymail ut porto och 
avsändningsdatum, licensnummer, ett löpande 
nummer, Postens logotyp samt en tvådimensio-
nell streckkod. 
Som komplettering kan frankeringstrycket inne-
hålla uppgift om tjänsten (t.ex. ”B”) samt reklam-
motiv.

mailcredit  Programvara för persondator (PC) för att koppla 
upp en FP-frankeringsmaskin mot TelesetData-
Center (TDC) via internet. mailcredit gör det 
också möjligt att uppdatera programvaran i 
frankeringsmaskinen. 
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MASTER card Chipkort med MASTER tryckt på.
MASTER card finns som tillbehör som du kan 
välja till mymail. Det gör det möjligt att kontrollera 
behörigheten vid användning. Denna behörig-
hetskontroll kan du sätta på och stänga av. När 
behörighetskontrollen är på är det bara den, som 
har ett MASTER card, som är auktoriserad att 
använda mymail.

MMI MMI (engelska för Meter Mark Indicia) är be-
teckningen för den nya tekniken för frankering. 
Typiska kännetecken för den är den tvådimen-
sionella streckkoden och den blåa tryckfärgen.

Modem Elektronisk enhet inbyggd i mymail, som gör det 
möjligt att utväxla data över telefonnätet (t.ex. 
för att ladda ned porto).

Nollfrankering 
(Provutskrift) 

Frankeringstryck med portovärdet ”000:00”. 
Med hjälp av nollfrankering kan du kontrollera in-
ställningarna för frankeringstrycket (t.ex. reklam-
motivet) och utskriftskvaliteten.

PIN 
(Personal identification number) 

Med din mymail får du vid leveransen en PIN-
kod (Personal identification number). När du 
första gången börjar använda mymail ska du 
skriva in den. PIN-koden berättigar dig också att 
ladda ner porto.

TELESET
(Nedladdning av porto) 

Ett avräkningssystem för frankeringsmaskiner 
från Francotyp-Postalia. 
Vid portonedladdning utväxlas mellan mymail 
och TelesetDataCenter information. Detta leder 
till att portotillgodohavande av önskad storlek är 
klart att utnyttjas. 
Avräkning av nedladdat porto sker enligt ditt 
avtal med Posten.
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TelesetDataCenter 
(TDC) 

Datacentral hos Francotyp-Postalia. Här läggs 
det begärda portovärdet in och avräkningen 
administreras. TDC står till ditt förfogande 
dygnet för utbyte av data. 

Testutskrift Tryckbild bestående av en rad olika mönster.

Testutskrift vid justering av bläckpatron:
Med hjälp av de vågräta och lodräta strecken kan 
du ställa in bläckpatronen. Med ledning av ring-
mönstret ser du om bläckpatronen är korrekt 
justerad. 

Under menypunkten ”Testutskrift”:
Den här framställda testutskriften hjälper servi-
ceteknikerna att kontrollera utskriften i mymail.
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Index  
A
Användning

exempel 11
grundbegreppen 11
lära känna 11

Avaktivering 94
Avbryta val av tjänster 25
Avräkning per avsändare 40
Avsändarort, ändra 63
Avsändningsdatum 22
Avsluta 12, 32

B
Batteri

byta ut 80
tillåten typ 80, 96

Batterifack 4, 81
Behörighetskontroll 20, 64
Bekräfta 3
Beredskapsläge. Se Stand-by
Beredskapstid 54
Bläckpatron

byta ut 70
justera 73, 78
rengöra 76
rengöra tryckhuvudet för hand 77
säkerhetsdatablad 97
sätta in 72
ta bort 70
tekniska data 97
visa bläcknivå 69

Bokstäver, skriva in 16
Brev lägga in 31
Brevintag 4

C
Chipkort 10

Se även Kort
clean & renew 70, 77

D
Datum 22

ändra 29
förhandsdatera 29

Destination 23
Diagnoslista 93
Display 3, 4

E
Enter-tangent 3, 11
Etiketter. Se Frankeringsetikett

F
Faktablad om säkerheten 97
Fel 65

i allmänhet 90
vid frankering 91
vid vägning 92
vid val av tjänst / inställning av 

försändelsedata 92
Fel i frankeringstrycket 19
Felavhjälpning 83
Feldiagnos, automatisk 93
Felmeddelande 84
Felrapport 65
Fjärrdiagnos 66

ändra telefonnummer 62
Flyttning / förskjutning i frankeringstrycket 19
Förbindelse med TelesetDataCenter

använda inbyggt modem 58
använda mailcredit 59

Försändelsedata
avbryta inmatning 23, 25
korrigera inmatning 25
särskilda egenskaper vid inställning 25
ställa in 23

Försändelseräknare 22
Försändelseslag 23
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Frankera 31
brev 31
etikett 31
nollfrankering 18
på ett kostnadsställe 40
provutskrift 18
tjocka brev 31

Frankerbara försändelser 97
Frankeringsetikett 31, 99
Frankeringstryck 19, 22, 99

ställa in 22

H
Hänvisning till denna handledning 2
Home-tangent 3
Huvudmeny 3, 11, 12

öppna 11
ta fram 3, 13

I
Infofönster

försändelsedata 23
frankeringsutskrift 22
kostnadsställe 43
snabbval spara 35
stänga 13
visa 13

Information visa 3, 13
Info-tangent 3
Inmatning

bekräfta 3
ta bort 3

Inmatningsfönster för vikt 26
Inmatningstangent. Se Enter-tangent
Installationshandledning 2, 9, 82

K
Karat 60
Klocka

inbyggd 55
Kod (2d kod) 99
Kommandon och specialtecken 16
Konfiguration 65

Konfigurationsrapport 65
Konformitetsförklaring 98
Kontakter i trycksystem rengöring 70
Kontorapport 65
Kontrollpanel 4
Kort

MASTER 64
portotabell 51
reklam 50
sätta i 20
ta ut 20

Kortläsare 4
Kostnadsställe 12, 65

byta 41
frankera på kostnadsställe 40
ge nytt namn 44
inrätta 41
logga på 40
skriva ut sammanställning 65
styckantal och porto 43
ta bort 45
tilldela reklammotiv / textmeddelande 43

Kostnadsställefunktion 40
Kostnadsställerapport 40
Kundservice 109
Kuvertmaterial 97

L
Ladda porto 48

Se även TELESET
maximalt tillåtna belopp 48
minsta belopp 48
tillåtet belopp 48

Licensnummer 22
Limitvarning 53

fastställa gränsvärde 53
sätta på / stänga av 53
stänga av 53

Log av 12



Index 105
M
mailcredit 10, 60, 99

mailcredit anslutning 60
uppdatera programvara för frankerings-

maskinen 68
upprätta förbindelse 59

mailcredit Kit mymail 59, 97
mailreport 60
Mål 23
MASTER card 4, 20, 64, 100

sätta i kort 20
ta ut kort 20

Mellanslag 16
Meny 11, 12
Menyträd 95
Minne 12

Se även Snabbval
MMI (Meter Mark Indicia) 100
Modem 10, 58
Modemkontakt 4
mymail

i sammandrag 10
översikt 4

N
Nå ut på linjen 58
Nätanslutning 4, 96
Nollfrankering 18, 100

P
Personal identification number. Se PIN
Persondator (PC) 4, 10

förbindelse med mymail 59
Piltangenter 3
PIN 100
Portokostnader

avräkning 48
registrera 40

Portotabell
giltighetsdatum 65
ladda ned 51
uppdatera 51
version 65

Portovärde 12, 22
fattas i huvudmenyn 90
mata in för hand 28
ställa in 22
ställa in med snabbval 33

Portovärdesangivelse 3
Post, portoändring 51
Prefix 58
Programvara

uppdatera 68
visa version 65, 68

Provutskrift 18, 100

R
Radbyte 16
Rapport skriva ut

felrapport 65
konfiguration 65
minne 65
registerrapport 65
sammanställning kostnadsställe 65
SD-rapport 65
vågrapport 65

Register 46, 65
skriva ut rapport 47
visa 46

Registerrapport 65
Reklam 22
Reklamkliché 10, 22

ny 50
ställa in 30
ta bort 52

Rengöring 69
Rengöringskit clean & renew 70, 77
Ring kontroll 59

S
Säkerhetsdatablad 97
Säkerhetstips 2, 9
Särskilt 23
SD-rapport 65
Service 24
Siffertangent 3
Självtest 93
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Skriva in
bokstäver 3
siffror 3
text 16

Skydd mot obehörigt utnyttjande 20, 64
Sluthanterting 94
Snabbreferens 2
Snabbval 12, 33

efter tariff-förändring 33
fattas / raderat 33
ge nytt namn 38
lagra inställningar 37
skriva ut lista 36
standardfördelning 33, 39
ta bort 39
ta fram 33
visa sparade data 35

Sommartid, sätta på / stänga av 56
Sorteringskod

ändra 63
avbryta inmatning 63

Specialtecken 3, 16
Sprak 95
Stämpetryck. Se Frankeringstryck
Stand-by 21, 32, 41
Stänga av. Se Avsluta
Störning. Se Fel
Streckkod, tvådimensionell (2d kod) 10, 22, 99

T
Ta bort

kostnadsställe 45
reklam 52
snabbval spara 39
text 17

Ta bort-tangenten (clear) 3, 11
Ta ur drift 94
Tangenter 3, 4
Tangentfunktioner 3, 11, 16
TDC 101
Tekniska data 96

Telefonnummer
avbryta inmatning 61, 62
fjärrdiagnos 62
TDC 61

TELESET 100
använda inbyggt modem 48
använda mailcredit 48
skriva ut kvitto 49
TelesetDataCenter 10, 48

TelesetDataCenter 101
ändra telefonnummer 61

Testutskrift 101
Text 10, 22

avbryta inmatning 17
skriva in 16
stora / små bokstäver 16
ta bort 16

Tid
korrigera 57
sätta på / stänga av sommartid 56
visa 55, 56

Tidszon
ställa in 55
visa 55

Tilläggstjänst 24, 83, 90
ingen 24
markerad 24
ta bort 24
välja 24

Tjänst hos Posten 22
fattas i mymail 28
särskilda egenskaper vid inställning 25
ställa in 22
ställa in med snabbval 33

Tryckfärg 10
Tryckkvalitet

brister (felaktigheter) 19
brister (förskjutning) 19
god 19
kontrollera 19

Trycksystem, rengöra kontakter 70
Typ 23
Typskylt 4
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U
Uppkoppling mot TelesetDataCenter

använda inbyggt modem 10
använda mailcredit 10

Urtag för anslutning av 
förbindelsekabel till PC 4

Urvalsparameter
ställa in (nå ut på linjen) 58

V
Våg 4, 65

sätta på 81
ta av 80
tarera (nollställa) 67

Väga 27
Vågrapport 65
Val av tjänst avbryta 25
Välja

i meny 14
reklamkliché 30
text 30

Valmeny tjänst 23
Vikt 3, 26

fastställa med vågen 27
fattas i huvudmenyn 90
mata in för hand 26

Viktangivelse 12
Viloläge. Se Stand-by
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Kundservice 109

Kundservice Varje mymail-maskin testas in i minsta detalj innan 
den lämnar tillverkningen. Skulle trots denna mycket 
omfattande kvalitetskontroll ett fel inträffa vid 
användning av din mymail är du välkommen att 
kontakta Francotyp-Postalia Kundservice.

Där informerar vi gärna om var din närmaste 
auktoriserade servicetekniker finns.

FP Sverige AB, Avd. Kundservice / Frankering 
Hemvärnsgatan 11
171 54 Solna

Telefon 010-484 30 00
Fax 08-29 68 00

E-post info@francotyp.se
Hemsida www.francotyp.se

FP Recycling-Center
Schenker AB
Brisgatan 2
65221 Karlstad

Francotyp-Postalia använder det DQS-certifierade 
managementsystemet för kvalitets- och miljöstyr-
ning (DIN EN ISO 9001, 14001). Detta gäller för 
utveckling och produktion av frankeringsmaskiner 
och utrustning för bearbetning av post.

(Registreringsnummer: 275570 QM 08, UM)
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