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Om den här användarhandboken

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

Den här användarhandboken gäller för samtliga konfigurationer 
och tillbehörsvarianter för frankeringssystemen ultimail 65 Plus 
(MMI version) och ultimail 95 Plus (MMI version). 
Funktioner, som bara är tillgängliga för en viss konfiguration, 
känner du igen genom ett tillägg, t.ex. (tillval).

”ultimail” står i handledningen som en samlande beteckning 
för frankeringsmaskinen ultimail 65 Plus (MMI version) och 
ultimail 95 Plus (MMI version).

Snabbreferens Snabbreferensen ger dig god överblick över användarmenyn 
och hur du frankerar med ultimail. 

Följande nyckelord och symboler används för att förklara 
säkerhetsfrågor i den här användarhandboken:

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

Varning! ger en säkerhetsanvisning när det finns risk för att 
någon kan skadas av roterande delar. Delar av ultimail där 
sådan fara föreligger är märkta med detta varningstecken.

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

Följande symboler och textmarkeringar används i den här 
användarhandboken:

SNABBVAL Menynamn och valmöjligheter i användarmenyn skrivs med 
stora bokstäver.

”Välj en…” Uppmaningar och meddelanden återges inom citationstecken.

Ett tips som hjälper till eller ger tilläggsanvisningar för hur du 
arbetar ännu effektivare. 

Bilder av displayen visar inmatningar och aktuella inställningar. 
Den / de multifunktionstangenter, som man kan / ska trycka på, 
är ifyllda. 
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1 Tips för ökad säkerhet 

ultimail är ett digitalt frankeringssystem med bläckstråletryck för frankering av brev-
försändelser. ultimail svarar mot alla gällande säkerhetsbestämmelser för installerad 
informationsteknik på det moderna kontoret.

Läs för din egen säkerhet noga igenom följande råd och tips:

• Uppställning och inställning första gången av frankeringssystemet ultimail får bara 
göras av säljare eller tekniker, som auktoriserats av Francotyp-Postalia.

• Frankeringssystemet ultimail får enbart anslutas till jordat eluttag med 220-240 V 
växelström. 

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

• Se till att nätströmuttaget för frankeringssystemet ultimail finns nära till hands och 
är lätt tillgängligt.

• Ta inte i de med varningstecken försedda delarna, som kan innebära risk. 
Var noga med att hålla långt hår, fingrar, vida klädesplagg, halsdukar och 
smycken på säkert avstånd från rörliga maskindelar. 

• Avlägsna inga säkerhets- eller skyddsanordningar. Dessa får heller inte sättas ur 
bruk eller göras funktionsodugliga. Ta inte isär delar av maskinen. 

• Öppningarna för luftväxling får under inga förhållande täckas över.

• Dra ur stickkontakten vid tecken på fara. Ring efter servicetekniker.

• Var noga med att inte fukt eller främmande föremål kommer in i det inre av ultimail. 
Dra omedelbart ur stickkontakten om detta ändå skulle inträffa. Låt därefter 
servicetekniker se över frankeringssystemet ultimail innan det åter tas i bruk.
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• Brevtillslutaren ”Sealer ultimail” är konstruerad uteslutande för användning med 
frankeringsmaskinen ultimail 65. Användning av brevtillslutaren utan 
frankeringsmaskinen ultimail är inte tillåten.

• Den automatiska matarenheten ”Feeder ultimail” är konstruerad uteslutande för 
användning med frankeringsmaskinen ultimail 65 / ultimail 95. Användning av den 
automatiska matarenheten utan frankeringsmaskinen ultimail är inte tillåten.

• 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 nog-
grann bevakning av marknaden inte kan bedöma allt som finns där.

• Bläcket kan vara farligt att förtära. Undvik att få bläckstänk i ögonen. Förvaras 
oåtkomligt för minderåriga. Ytterligare användningsanvisningar medföljer 
förpackningen.

• Vi rekommenderar att du enbart använder batterier som levereras av Francotyp-
Postalia. För dem har FP som tillverkar lagt fast tillförlitlighet, säkerhet och 
lämplighet. Var noga med att följa anvisningarna om användning och underhåll, 
som medföljer.

• Underhålls- och reparationsarbeten får bara utföras av säljare eller tekniker, som 
auktoriserats av Francotyp-Postalia. Annars gäller inte garantin. För inträffade 
skador ansvarar du själv.

• Var noga med att följa anvisningarna på sid 181, om du ska flytta ultimail och ställa 
upp den någon annanstans. 
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2 ultimail i sammandrag

ultimail är ett digitalt frankeringsystem med vågrät brevmatning 
och inkjet-tryckteknologi (bläckstråleskrivare med två bredvid 
varandra satta bläckpatroner). 

ultimail frankerar dina försändelser med den senaste digitala 
frankeringsteknologin (MMI) – det ser du lätt på den tvådimen-
sionella streckkoden i frankeringen och den blå tryckfärgen.  

Konstruktion Frankeringssystemet består i grundversionen av frankerings-
maskin, manuell matningsdel och brevfångare.

Frankeringsmaskinen finns i följande utföranden
– ultimail 65 Plus med en hanteringskapacitet på upp till 

65 brev i minuten 
– ultimail 95 Plus med en hanteringskapacitet på upp till 

95 brev i minuten.

Menystödd
användaranvisning

Användaranvisningen i den upplysta displayen leder dig snabbt 
och enkelt fram till önskat resultat. Oavsett om det är inställning 
av frankeringstryck, ändring av systeminställningar eller någon 
servicefunktion – följ bara anvisningarna på displayen. 

Hjälp Otillåtna inmatningar accepteras inte av ultimail – då får du ett 
meddelande om detta. En hjälpfunktion ger med en tangent-
tryckning ytterligare hjälp och stöd. 

Frankera I en enda blick ger frankeringsmenyn aktuella inställningar för 
frankeringstrycket. Du lägger bara i brevet – ultimail tar tag i 
det, frankerar och placerar försändelsen klar att posta i 
brevfångaren.

Du kan frankera 
– försändelser upp till 6,35 mm tjocklek med en yta, som 

lämpar sig för bläckstråleskrift
– självhäftande frankeringsetiketter.

Väga – integrerad våg Med den integrerade vågen fastställer ultimail snabbt och tillför-
litligt vikten för dina försändelser. 

Reklammotiv
och textmeddelande

ultimail kan förse dina försändelser med en reklambild från en 
reklamkliché, som du själv väljer. Dessutom kan du lägga till 
textmeddelanden (reklambudskap) – ungefär som SMS – på 
dina försändelser.
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TELESET Porto laddar du ned via TELESET-rutinen i ultimail – snabbt, 
bekvämt och om så behövs när som helst, dygnet runt. 

Skydd mot obehörig
användning

Användarkort i kreditkortsformat ger dig fullt skydd mot obehö-
rigt utnyttjande av ultimail. Du kan också på ett enkelt sätt till-
dela individuella användarrättigheter (MASTER / USER). 

Flexibel och aktuell Den nya reklamen eller nya portotabeller från Posten – du kan 
själv ladda ner aktuell information till ultimail.

Ytterligare funktioner Följande bekväma funktioner kommer du snart att ha stor nytta 
av och uppskatta:

– Kostnadsställefunktion. Redovisning och avräkning för 
portokostnaderna per kostnadsställe. 

– Snabbvalsfunktion för ofta använda Posten-tjänster.

– Inkommande post-stämpel. Påskrift ”Inkom: …” för att 
stämpla inkommande post.  

– Etikettmatare för självhäftande frankeringsetiketter på 
stora / tjocka försändelser.  

– Utskrift av status för kostnadsställe, register och system-
information.

– Restsummevarning. Varning vid otillräckligt portotillgodo-
havande. 

– Inställbar tryckförskjutning för att ändra frankeringstryck-
ets position på kuvertet i sidled.

– Fjärrdiagnos. Viktiga systemdata kan överföras till 
Francotyp-Postalia Kundservice. 

Tillval För att ytterligare utöka funktionaliteten är följande tillval 
möjliga: 

– Sealer ultimail. Halvautomatisk brevtillslutare för att fukta 
och tillsluta brev. Iläggningen av breven sker för hand.  

– Feeder ultimail. Automatisk matarenhet, eventuell även 
med brevtillslutare. Breven plockas ett för ett från bunten, ku-
vertfliken fuktas och tillsluts och slutligen skickas brevet över 
till frankeringsmaskinen.  

– Differentierad vägning är ett särskilt vägningsläge för den 
integrerade vågen för att spara tid vid vägning och frankering 
av större volymer av likartade försändelser. Med en maskin-
specifik frigivningskod kopplas denna funktion in. 
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Tillval
(fortsättning)

– För att använda InfoPrint – en programvara från Francotyp-
Postalia för administration och lagring av data på en PC – kan 
du med en maskinspecifik frigivningskod aktivera InfoPrint-
funktionen i ultimail. 

– GSM-modem (mobilmodem). Som alternativ till det inbyggda 
modemet kan mobilmodemet användas för kommunikation 
med datacentralen. 

– Med mailcredit kit kan du ansluta ultimail via en PC och 
internet med TELESET TelesetDataCenter.    

– Dynamisk våg ultimail. Tilläggskomponent för ultimail, sär-
skilt framtagen för att väga och frankera blandad post. Kon-
takta Francotyp-Postalia när du vill utrusta din ultimail med 
denna.  

En översikt över alla ultimail-systemkomponenter hittar du på 
sidorna 210 till 212. 
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3 Sätta på / stänga av ultimail 

Med nätströmbrytaren på frankeringsma-
skinens baksida sätter du PÅ / stänger 
AV ultimail och installerade, valda 
systemkomponenter.

Sätta på  

• Ställ strömbrytaren på frankeringsma-
skinens baksida i läge I.

Displayens belysning tänds och start-
rutinen påbörjas, ultimail testar och 
aktiverar alla systemkomponenter. 
Under självtestet hörs signalljud och 
visas information på displayen. 

På displayen kommer frankeringsmenyn 
upp. ultimail är nu klar att användas. 

OBS! Exemplet visar hela frankerings-
menyn. 

KOSTNADSSTÄLLE kommer bara fram 
när ett behörighetskort (MASTER card 
eller USER card) är isatt eller om behörig-
hetskontrollen är avslagen. 

Portovärdet är bara synligt när
– samtliga nödvändiga försändelsedata 

är angivna, 
– den visade vikten är större än 0 g och 
– ett behörighetskort (MASTER eller 

USER) sitter i eller att behörighets-
kontrollen är avslagen. 

Nätströmbrytare 
(maskinens 
baksida)

PÅ

  Frankeringsmeny (exempel)
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Stänga av 

Försiktigt! Stäng alltid av ultimail med 
nätströmbrytaren. Dra under inga förhål-
landen ut nätsladden eller på annat sätt 
avbryt strömmen innan trycksystemet 
ställt sig i tätat läge. Bara så undviker du 
uttorkning och säkrar en konstant hög 
tryckkvalitet. 

• Vi rekommenderar dig att gå till fran-
keringsmenyn innan du stänger av 
ultimail. För att göra det trycker du 

-tangenten. 

• Ställ nätströmbrytaren i läge O.

ultimail avslutar då pågående process 
och trycksystemet ställer sig i tätat läge. 
Det kan ta en liten stund. 

Först därefter stängs ultimail av. 
Belysningen på displayen slocknar. 

AV

Nätströmbrytare 
(maskinens 
baksida)
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4 Använda ultimail – basfunktionerna

I det här kapitlet lär du känna de grundläggande basfunktionerna hos ultimail och hur 
du arbetar med menyn för användarkontroll. 

4.1 Behörighetskontroll med MASTER card / USER card 

Med MASTER card eller USER card, här kallade behörighetskort, styrs rättigheterna 
för att använda ultimail.        

Med ett MASTER card kommer du åt samtliga funktioner. 

Med ett USER card (användarkort) kommer du enbart åt i förväg bestämda funk-
tioner: 

– Frankering på tilldelat kostnadsställe. 
– Inmatning eller ändring av textmeddelanden (reklambudskap).
– Lägga till reklammotiv eller reklambudskap till ett kostnadsställe. 

Rätten att frankera kan också ställas in så att man inte behöver något behörig-
hetskort alls. Då är det möjligt att frankera på samtliga kostnadsställen utan 
vare sig MASTER card eller USER card.

En översikt av åtkomsträttigheterna finner du på sid 190. 

Så sätter du behörighetskortet i 
kortläsaren 

• Sätt in behörighetskortet i kortläsaren i 
pilens riktning. Chipet på kortet ska 
vara nedåt.

• Skjut in behörighetskortet ända längst 
in. Du märker att kortet klickar i läge.

Så tar du bort behörighetskortet 

• Dra helt enkelt ur behörighetskortet ur 
kortläsaren.
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4.2 Meny för användarkontroll 

I det här kapitlet presenterar vi frankeringsmenyn och menyn för val av tjänster. 
På samma sätt fungerar hela användarkontrollen av ultimail. Du blir snabbt förtrogen 
med ytterligare fönster (SETUP-meny, Inmatning, Fråga, Felmeddelande, Hjälp).

Frankeringsmeny    

När du slagit på maskinen och start-
rutinen har genomförts utan fel, kommer 
frankeringsmenyn upp på displayen. 
Med en enda blick ser du samtliga inställ-
ningar för frankeringstrycket (tjänst hos 
Posten, datum, reklammotiv…). 

Portovärdet är bara synligt när
– samtliga nödvändiga försändelsedata 

är angivna, 
– den visade vikten är större än 0 g och 
– ett kostnadsställe är angivet / ett be-

hörighetskort (MASTER eller USER) 
sitter i. 

Knapparna till vänster och höger om 
displayen är sk multifunktionstangenter. 
De vid varje tillfälle gällande funktionerna 
ser du omedelbart bredvid tangenten i 
displayen.

I frankeringsmenyn kan du
– ställa in reklammotiv, tilläggstexter och 

datum för frankeringstrycket.
– ta fram snabbval (SNABBVAL): ställa 

in tjänst (försändelsedata, vikt, porto-
värde).

– gå över till tjänstevalsmeny och ställa in 
önskad tjänst.

– byta kostnadsställe (när du är behörig 
att göra detta).

– väga brev.
– frankera. 

Med -tangenten går du tillbaka till 
frankeringsmenyn från andra menyer.

Portovärde 

Statusrad 

Aktuellt kostnadsställe

Namn 

Avsändnings-
datum 

Reklammotiv

Reklambudskap  Inmatning

Nummer

Tjänst hos Posten 

Vikt 

Försändelsedata
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Ta fram menyn för val av tjänst 

Menyn för val av tjänst för att ställa in för-
sändelsedata och vikt, öppnar du från 
frankeringsmenyn.

Där kan du välja mellan att ställa in:
– ställa in ny tjänst eller
– visa / ändra aktuell inställning av tjänst. 

För en ny tjänst trycker du i frankerings-
menyn den multifunktionstangent som 
sitter till höger om PRODUKTVAL. 
ultimail öppnar menyn för val av tjänst. 
Visningsfältet för aktuell tjänsteinställning 
är nu tomt. 

För att visa / ändra tjänsten trycker du i 
frankeringsmenyn den ena av de båda 
multifunktionstangenterna till höger om 
tjänsten. (Det är de två tangenterna ovan 
till höger om displayen). ultimail öppnar 
meny för val av tjänst med den aktuella 
tjänsteinställningen. 

Menyn för val av tjänst  

I meny för val av tjänst ser du den aktuella 
tjänsteinställningen: portovärde, samtliga 
valda försändelsdata och vikten.

Portovärdet är bara synligt när
– samtliga nödvändiga försändelsedata 

är angivna, 
– den visade vikten är större än 0 g och 
– ett kostnadsställe är angivet / ett be-

hörighetskort (MASTER eller USER) 
sitter i. 

De försändelsedata, som är möjliga att 
välja, ser du vid varje tillfälle till vänster på 
displayen. 

Tjänst visa / ändra

Ställa in ny tjänst

Försändelsedata, 
som är möjliga att välja

Visningsfält 
för aktuell 
tjänsteinställning 

Inställd vikt 
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I tjänstevalsmenyn kan du  
– ange försändelsdata (med multifunk-

tionstangenterna bredvid till vänster om 
displayen). Om det finns fler än fyra val-
möjligheter bläddrar du mellan dessa 
med TIDIGARE / MERA.

– ange vikt manuellt (med multifunktions-
tangenten till höger om Vikt). 

– väga brev.

Några av multifunktionstangenterna har 
ingen egen funktion i menyn för val av 
tjänst (se bilden). 

Byta till frankeringsmenyn 

• Med -tangenten går du tillbaka till 
frankeringsmenyn.

När du lämnar menyn för val av tjänst 
lägger ultimail den aktuella inställningen 
”på minnet”.

Så visas menyordningen

”Vägen” genom användarmenyn fram till 
enskilda funktioner visas så här i den här 
användarhandboken:

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA  LJUDSIGNAL.

Du ser menynamnen, valmöjligheterna 
eller funktionerna som du i tur och 
ordning måste välja med därför avsedd 
multifunktionstangent. 

För en snabbgenomgång finner du på 
sid 192 en översikt av SETUP-menyn.

Multifunktionstangenter:
här utan Funktion

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

LJUDSIGNAL
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4.3 Provutskrift (nollfrankering) 

Med hjälp av en provutskrift med porto-
värdet ”000:00” (= nollfrankering) kan du 
kontrollera inställningarna för franke-
ringstrycket och utskriftskvaliteten.   

• Ta fram menyn för val av tjänst med 
multifunktionstangenten bredvid 
PRODUKTVAL. 

• Välj MANUELLT.

• Välj MANUELLT PORTO.
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ultimail öppnar ett inmatningsfönster för 
portovärdet.

• Mata in ”0” som portovärde. 

• Bekräfta med -tangenten.

• Gå tillbaka till frankeringsmenyn med 
-tangenten.

Provtrycket är inställt.

• Lägg ett tomt kuvert på inmatnings-
bordet:
– Trycksidan uppåt.
– Ovankanten rakt mot anläggningsy-

tan.

• Skjut in kuvertet i pilens riktning till dess 
att brevavkännaren (sensorn) känner 
av kuvertet och matningen börjar.

ultimail drar in kuvertet, trycker och place-
rar kuvertet med påskrift i brevfångaren.

På samma sätt lägger du ett tomt kuvert för provutskrift i brevtillslutaren eller 
den automatiska matarenheten. Närmare om hur du hanterar brevtillslutaren 
och den automatiska matarenheten kan du läsa om i kapitel 6.

Med -tangenten kan du trycka ut ett provtryck på en frankeringsetikett.

Anläggningsyta
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Granska tryckkvaliteten 

Var noga med att kontrollera att din 
ultimail levererar tydliga och lättlästa fran-
keringstryck.  

• Granska tryckbilden noga. Den får inte 
uppvisa någon förskjutning, oskärpa 
eller felaktighet. Var särskild noga med 
att granska den tvådimensionella 
streckkoden.

Den här bilden visar en invändningsfri 
tryckbild. 

Om tryckbilden uppvisar förskjutningar 
(rubbning): 

• Justera bläckpatronen. Läs mer om det 
i kapitel 14.3 på sid 141.

Om tryckbilden uppvisar oskärpa eller 
annat fel i trycket:  

• Gör ren bläckpatronen. Läs mer om det 
i kapitel 14.4 på sid 142. 

Rubbning

Fel i trycket
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5 Ställa in frankeringstrycket    

Frankeringstrycket ställer du in genom val av tjänst och ytterligare inställningar i fran-
keringsmenyn: 

– Portovärde / tjänst hos Posten (se kapitel 5.1) 
– Datum (se kapitel 5.2) 
– Reklammotiv (se kapitel 5.3)
– Reklambudskap (se kapitel 5.4). 

När ultimail startas har den följande 
inställningar för frankering: 

– Försändelsedata, vikt och portovärde 
är standardvärden, som sparas under 
SNABBVAL 1.  

– Datum är inställt på dagens datum. 
– Reklammotiv och reklambudskap be-

stäms av det aktuella kostnadsstället.

Avsändningsdatum  

Portovärde Reklammotiv   

Licensnummer 

Tvådimensionell streckkod
(2d kod) 

Löpande nummer 
(Försändelseräknare) 

Postens tjänst 
(bara för vissa tjänster) 

Reklambudskap 

Postens tjänst 
(bara för vissa tjänster) 



Ställa in frankeringstrycket 23
5.1 Portovärde – tjänst hos Posten 

Portovärdet, dvs priset för tjänsten hos Posten, ställer ultimail själv in med hjälp av 
inställda försändelsedata och den fastställda vikten. Hur du väljer försändelsdata och 
ställer in vikten, kan du läsa utförligt om i de följande kapitlen. 

Portovärdet visas i frankeringsmenyn och tjänstevalsmenyn bara när 

– alla nödvändiga försändelsedata är inställda,
– den fastställda vikten är större än 0 g och 
– ett kostnadsställe är angivet / behörighetskort (MASTER eller USER) sitter i. 

I de följande kapitlen beskrivs för bättre förståelse av till exempel utbudet av enskilda 
produkter från Posten närmare. Det kan dock vara så att Posten med kort varsel 
ändrat produkter / tjänster eller inte längre erbjuder dem. 
Vederbörliga ändringar av portotarifferna görs snarast möjligt tillgängliga för franke-
ringsmaskinen via programvarufunktioner. Beträffande dokumentationen, som leve-
rerades med maskinen, kan inga garantier lämnas.

5.1.1 Fastställa portovärde / tjänst med snabbval  

Särskilt enkelt och snabbt ställer du in tjänst med snabbval. I frankeringsmenyn kan 
du ta fram upp till 20 lagrade kombinationer av försändelsdata, vikt och portovärde. 
Tillgängliga snabbval ser du under Snabbval. Om hur du lagrar, ändrar och tar bort 
snabbval kan du läsa om i kapitel 11.

• I frankeringsmenyn trycker du tangen-
ten bredvid SNABBVAL. 
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Menyn VÄLJ SNABBVAL visar 
alla upptagna snabbval. 

I listan över snabbval ser du 
– numret på snabbvalet
– den lagrade beläggningen i kortformat 

eller namnet på snabbvalet.

Om det är fler än 8 snabbval lagrade, kan 
du bläddra i listan med piltangenterna. 

Använda ett snabbval

• I menyn VÄLJ SNABBVAL tryck tang-
enten bredvid det önskade snabbvalet. 

När du tar fram ett snabbval kan du 
bestämma om den vikt, som fastställs av 
vågen, ska användas vid beräkningen av 
porto, eller om vikten ska tas från snabb-
valet. 

• Med JA anger du att det är den i snabb-
valet lagrade vikten som gäller. 

Eller

• Med NEJ att den i frankeringsmenyn 
visade vikten (= aktuell vikt) som ska 
behållas. 

Den här frågan får du bara när den 
aktuella vikten har fastställts av den inte-
grerade vågen. 
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ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Lagrade data och för dem lämpligt porto-
värde anges. 

Bakom SNABBVAL syns numret på det 
inställda snabbvalet.

Visa kompletta snabbvalsdata

För varje snabbval kan du ta fram en 
utförlig beskrivning av den lagrade tjäns-
ten:  

• I menyn VÄLJ SNABBVAL trycker du 
ner tangenten bredvid det önskade 
snabbvalet i minst 3 sekunder.

För att använda det visade snabbvalet:

• Bekräfta med -tangenten.

För att gå tillbaka till menyn 
VÄLJ SNABBVAL:

• Avsluta visningen med .

Skriva ut snabbvalslista 

• I menyn VÄLJ SNABBVAL trycker du 
-tangenten.

• Lägg i ett tomt kuvert / ett kort.

• Om det skulle behövas, lägg i ytterli-
gare kuvert. 

Eller 

• Tryck ut listan på etiketter genom att 
trycka på -tangenten. 

Inställt snabbval
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Du kan också ta fram snabbval direkt i 
frankeringsmenyn: 

• Mata in numret på snabbvalet i franke-
ringsmenyn. 

• Bekräfta med tangenten bredvid 
SNABBVAL. 
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5.1.2 Ställa in försändelsedata 

Försändelseedata ställer du in i dialog med frankeringsmaskinen, dvs ultimail frågar 
vartefter om alla för avsändande av försändelsen nödvändiga uppgifter (mål, tjäns-
teslag...) Du väljer med multifunktionstangenterna till vänster om displayen de 
önskade försändelsdata.

• Med tangenten bredvid PRODUKTVAL 
tar du fram tjänstevalsmenyn.

Försändelsemål 

• Tryck multifunktionstangenten för det 
önskade målet. I exemplet: EUROPA.

Det valda målet blir synligt i meddelande-
fältet under ”Akt. inställningar”. 
Till vänster i displayen står nu de tjänster, 
som finns att välja mellan. 

Försändelseslag

• Tryck multifunktionstangenten för 
önskat försändelseslag. 
I exemplet är det EKONOMIBREV. 
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Inrikes 1:a-klassbrev, Ekonomibrev 
och Föreningsbrev

Om du valt inrikes 1:a-klassbrev, ekono-
mibrev eller föreningsbrev öppnar ultimail 
ytterligare en valmeny. Välj

– FÖRETAGSCENTER, om du ska läm-
na brevet på företagscenter. 

– BREVLADA, om du ska lägga brevet 
på brevlådan. 

Så snart alla nödvändiga försändelsdata 
har ställts in, och den fastställda vikten är 
större än 0 gram, visas portovärdet i 
meddelandefältet. 

När du vill utnyttja tilläggstjänster hos 
Posten (t.ex. Skrymmande, Expressbrev) 
fortsätter du med urval av tilläggsfunktio-
ner (sid 29). 

Om du inte ska använda dig av några 
tilläggstjänster, fortsätter du med inställ-
ningen av vikt: 

– Hur du anger vikten manuellt kan du lä-
sa om på sid 30. 

– Hur du arbetar med den integrerade 
vågen kan du läsa om på sid 31.
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Tilläggstjänster 

• Med multifunktionstangenterna väljer 
du önskad tilläggstjänst. 
I exemplet är det SKRYMMANDE.

Du kan också välja ytterligare tilläggs-
tjänster. Ogiltiga kombinationer accep-
teras inte av ultimail.

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

Välja bort en tilläggstjänst: 

• Tryck ännu en gång på den aktuella 
multifunktionstangenten. 

Tilläggstjänsten raderas nu i listan över 
angivna försändelsedata. 

Välja bort alla tilläggstjänster: 

• Med -tangenten går du ur menyn 
för val av tilläggstjänster. 

Lägg märke till följande särskilda egen-
skaper för tjänster med mer än två 
tilläggstjänster:  

I tjänstevalsmenyn ser du under ”Aktuella 
inställningar“ samtliga valda tilläggstjäns-
ter. 

I frankeringsmenyn visar ultimail enbart 
de två första tilläggstjänsterna. Tre 
punkter … gör uppmärksamt att ytterli-
gare tilläggstjänster är valda.

För att se den kompletta inställningen av 
tjänster, byter du från frankeringsmenyn 
till tjänstevalsmenyn. För att göra det 
trycker du på någon av tangenterna 
bredvid listan över tjänster.

Ytterligare tilläggstjänster 
är valda

Visa alla 
tilläggs- 
tjänster
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5.1.3 Ställa in vikt 

5.1.3.1 Så ställer du in vikten manuellt  

Inmatningen av manuella viktangivelser är bara möjlig i tjänstevalsmenyn.

• I tjänstevalsmenyn trycker du på multi-
funktionstangenten bredvid VIKT. 

Inmatningsfönstret för vikt kommer upp.

• Mata in vikten i gram.

• Bekräfta med -tangenten.

ultimail stänger inmatningsfönstret. 
Vikten är nu inställd. 

ultimail ställer med hjälp av valda försän-
delsedata och den angivna vikten in 
lämpligt portovärde för frankering. 

• För att frankera trycker du på -
tangenten för att komma till franke-
ringsmenyn. 

Vikt: mata in för hand
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5.1.3.2 Så arbetar du med den integrerade vågen 

Med den integrerade vågen fastställer ultimail snabbt och tillförlitligt vikten för varje 
försändelse och ställer sedan in portovärdet. Du kan väga försändelserna både i 
frankeringsmenyn och i tjänstevalsmenyn.

I det följande beskrivs hur du hanterar den integrerade vågen i läge FRANKERING 
OCH VÄGNING. Hur du använder funktionen ”Differentierad vägning” (läge MÄTN. 
OCH DIFFERENTIALVÄGN.), kan du läsa om i kapitel 7.4.

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

• Den integrerade vågen är avsedd för en högsta vikt på 5 kg.

• ultimail kan bara fastställa en ny vikt när vågen dessförinnan avlastatas 
helt. Se därför alltid till att ta bort allt från vågtallriken innan du lägger på 
en ny försändelse att vägas.

• Lägg försändelsen på vågtallriken. 

ultimail fastställer vikten. 
När tonsignalen i ultimail är ställd på TILL 
signalerar en pipton att den nya vikten har 
fastställts (se kapitel 13.7 på sid 101). 

ultimail ställer med hjälp av valda försän-
delsedata och den angivna vikten in 
lämpligt portovärde för frankering. 

• För att frankera trycker du på -
tangenten för att komma till franke-
ringsmenyn. 
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5.1.4 Ändra inställning av tjänst 

• I frankeringsmenyn trycker du någon 
av de båda multifunktionstangenterna 
till höger bredvid fältet för portovärde / 
tjänst.

ultimail öppnar tjänstevalsmenyn med 
aktuell inställning av tjänst. 

För den inställda tjänsten kan du 

– välja / ta bort tilläggstjänst (se sid 29)
– ändra vikten (se kapitel 5.1.3) 
– steg för steg radera försändelsinställ-

ningen och göra nya inställningar.

Ändra försändelsedata  

• Med -tangenten kan du steg för 
steg radera den aktuella inställningen 
i den mån detta behövs. 

I exemplet ska inställningen FÖRETAGS-
CENTER ändras till BREVLADA.

• Ange nytt försändelsdata
(se även kapitel 5.1.2, sid 27). 

• För att frankera går du till frankerings-
menyn med -tangenten. 

Om du vill radera hela den aktuella inställ-
ningen håller du ner  mer än 
3 sekunder. 
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5.1.5 Ange portovärde för hand 

Det finns tjänster hos Posten för vilka ultimail 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 siffertangenterna.

• I frankeringsmenyn trycker du 
tangenten bredvid PRODUKTVAL.

ultimail öppnar tjänstevalsmenyn.

• Välj MANUELLT.

• Välj MANUELLT PORTO.
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ultimail öppnar inmatningsfönstret för 
portovärde.

• Mata in portovärdet för försändelsen. 

• Bekräfta med -tangenten.

• Gå tillbaka till frankeringsmenyn med 
-tangenten.

Det angivna portovärdet är nu inställt för 
frankering.
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5.2 Datum 

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

• I frankeringsmenyn trycker du 
tangenten bredvid Datumvisning. 

Inmatningsfönstret för datum kommer 
fram. Datumuppgiften i ultimail består av 
4 siffror för året (ÅÅÅÅ) och 2 siffror 
vardera för månad (MM) och dag (DD).

• Mata in nytt datum.

För datum behöver du bara ange dagens 
datum (DD). Korrekta uppgifter för månad 
och år fyller ultimail i automatiskt.

• Bekräfta med -tangenten.

ultimail stänger inmatningsfönstret och 
ställer in nytt datum i frankeringsmenyn.

Återställa aktuellt datum:

• Tryck -tangenten.

• Bekräfta med tangenten bredvid 
datumuppgift.

Du kan också ställa in datum direkt i frankeringsmenyn: 

• Mata in nytt datum. Det angivna 
datumet kommer upp på statsusraden 
nere till höger. 

• Bekräfta med tangenten bredvid 
datumuppgift.
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5.3 Reklammotiv 

När du frankerar kan du också trycka med ett reklammotiv på dina försändelser. 
ultimail erbjuder följande möjligheter för förse breven med reklammotiv: 

– Upp till 9 olika reklammotiv kan lagras i frankeringsmaskinen. De lagrade motiven 
står alla till förfogande för alla användare. Om administrationen av reklammotiven 
läser du mer om i kapitel 12.

– Reklammotiv på USER card. Francotyp-Postalia levererar på beställning USER 
card med reklammotiv efter ditt val. Detta reklammotiv är nu tillgängligt för inneha-
varen av USER-kortet och kan inte laddas ned i frankeringsmaskinen.

Välja / ställa in reklammotiv 

• I frankeringsmenyn trycker du 
tangenten för reklammotiv.

Menyn VAL AV REKLAMMOTIV visar de 
lagrade reklammotiv, som står till buds.

• Tryck tangenten bredvid det önskade 
reklammotivet. I exemplet är det 
”MÄSSA” (Reklammotiv 2).

ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Det nya reklammotivet är nu inställt.

Du kan titta på reklammotiven: I menyn 
VAL AV REKLAMMOTIV trycker du 
knappen bredvid reklammotivet i minst 
3 sekunder. På displayen visas en 
förenklad förhandsbild av reklammotivet. 
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Använda reklammotiv på USER card 

Tips: USER card måste före användning 
ställas in för ett kostnadsställe (se 
kapitel 10.3 på sid 75).

• Sätt in USER card med reklammotiv. 

• I frankeringsmenyn trycker du 
tangenten för reklammotiv.

Reklammotivet från USER card kommer 
alltid upp i menyn VAL AV REKLAM-
MOTIV på sista plats.

• Tryck ner tangenten bredvid det sista 
reklammotivet på listan med valmöjlig-
heter (LOGO-01).

ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Det på USER card lagrade reklammotivet 
är nu inställt för frankering. 

Du kan också bestämma att reklammo-
tivet från USER card alltid ska vara 
standard-reklammotiv för detta kostnads-
ställe (se kapitel 10.2.1 på sid 68). Då 
ställs det på kortet lagrade reklammo-
tivet in så fort detta USER card sätts in i 
maskinen.

De i frankeringsmaskinen lagrade reklammotiven kan du också ställa in direkt 
i frankeringsmenyn. Då måste du känna till numret på det önskade reklam-
motivet: 

• Mata in numret på önskat reklammotiv. 

Det inmatade numret visas på status-
raden nere till höger. 

• Bekräfta med tangenten bredvid 
reklammotivet. 

Reklammotivet från USER card
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5.4 Reklambudskap (SMS-text)   

När du frankerar kan du trycka på en fri, redigeringsbar text. Denna hamnar längst till 
vänster på frankeringstrycket. Om du frankerar utan reklammotiv lägger sig reklam-
budskapet på reklammotivets plats. 

Försiktigt! Om du vill ha med både reklammotiv och reklambudskap när du 
frankerar måste du använda kuvert, som är minst 200 mm. Med kortare 
kuvert kommer inte hela reklambudskapet med.

• I frankeringsmenyn trycker du tangen-
ten bredvid Reklambudskap.

Menyn VAL AV REKLAMBUDSKAP visar 
det lagrade reklambudskapet.

• Tryck tangenten bredvid det önskade 
reklambudskapet. I exemplet är det 
texten ”SEMESTER 1.-28.10.”.

ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Det nya reklambudskapet är nu inställt.

Du kan också välja reklambudskapet 
direkt i frankeringsmenyn. Tillvägagångs-
sättet för detta beskrivs i exemplet på 
reklammotiv på sid 37. 

Hur du skriver in reklambudskap eller 
ändrar befintliga texter kan du läsa om på 
sid 90.    
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6 Frankera

6.1 Förberedelser

6.1.1 Installera brevfångaren 

Brevfångaren är inställbar på olika kuvertstorlekar upp till B4. Vid större format 
arbetar du utan brevfångare.

• Genom att skjuta de båda vinkelhål-
larna i rätt läge anpassas brevfångaren 
efter försändelserna som ska fran-
keras. 

6.1.2 Ställa in brevtillslutarens brevmatning (ultimail brevtillslutare)   

Brevhållaren svarar för att brevet dras in på rätt sätt. Med hjälp av den skjutbara delen 
ställer du in brevhållaren på rätt kuvertformat. Formatmärkena på inmatningsbordet 
underlättar inställningen. 

Försiktigt! När du ställer in matningen ska du alltid göra det med urholk-
ningen i den skjutbara delen. Försök aldrig ta tag i den fällbara brevmataren 
för att skjuta på eller dra i den. Då kan brevmatningen stoppa helt. 

• Ställ brevhållaren lodrätt i förhållande 
till inmatningsbordet: För det trycker du 
bara helt lätt in den lilla urholkningen i 
brevhållaren.
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Brevhållaren fälls upp. 

• Ta tag i fördjupningen i brevhållarens 
skjutbara del och tryck på den till dess 
att brevhållarens utsida stämmer över-
ens med märket för önskat brevformat.

Brevhållaren är korrekt inställd när 
formatmarkeringens pil pekar direkt på 
brevhållarens utsida. 

För försändelser i större format: 

• Ställ in den skjutbara delen, så att den 
är i samma plan som maskinhöljet.

• Fäll ner brevhållaren mot inmatnings-
bordet.
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6.1.3 Ställa in brevmatningen för automatisk matning 
(ultimail automatisk matarenhet)  

Brevmatningen ser till att försändelsen dras in rakt. Med hjälp av de skjutbara delarna 
ställer du in matningen på rätt kuvertformat. Formatmarkeringarna på anläggningsy-
tan gör det lättare för dig att ställa in rätt.

Försiktigt! När du ställer in matningen ska du alltid göra det med urholk-
ningen i den skjutbara delen. Försök aldrig ta tag i den fällbara brevmataren 
för att skjuta på eller dra i den. Då kan brevmatningen stoppa helt. 

• Ställ brevhållaren lodrätt i förhållande 
till inmatningsbordet: För det trycker du 
bara helt lätt in den lilla urholkningen i 
brevhållaren.

Brevhållaren fälls upp. 

• Ta tag i fördjupningen i brevhållarens 
skjutbara del och tryck på den till dess 
att brevhållarens utsida stämmer över-
ens med märket för önskat brevformat.

Brevhållaren är korrekt inställd när 
formatmarkeringens pil pekar direkt på 
brevhållarens utsida. 
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För försändelser i större format: 

• Sätt påbyggnadsplåten på plats. 

• Lägg i ett provbrev. 

• Ta tag i fördjupningen i brevhållarens 
skjutbara del och ställ in matningen 
efter brevformatet genom att skjuta den 
fram / tillbaka. Provbrevet bör ha ett 
spelrum på 2 till 3 mm mellan anlägg-
ningsyta och brevmatare

6.1.4 Sätta på / stänga av tillslutarfunktionen 
(enbart brevtillslutare / automatisk matarenhet)  

Tillsluta

När breven ska tillslutas:

• Skjut knappen ”Kuverttillslutare” bakåt 
till läge seal.    

• Kontrollera nivån i vätskebehållaren. 

• Fyll om så behövs på vätska i tanken. 
Läs mer om det i kapitel 14.6 på 
sid 148.

Var noga med: 

Ett alltid lika säkert tillslutningsresultat 
kan bara garanteras om du använder till-
slutningsvätskan ”sealit”.

Kuverten måste vara lämpade för maski-
nell tillslutning. Detaljerade uppgifter om 
kuvertspecifikationer kan du läsa om på 
sid 199. 

Inte tillsluta

När breven inte ska tillslutas eller redan 
är tillslutna:

• Skjut knappen ”Kuverttillslutare” framåt 
till läge non seal.    

Påbyggnadsplåt
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6.2 Byta kostnadsställe 

Du kan bara byta kostnadsställe om du arbetar med MASTER card eller om samtliga 
kostnadsställen är fritt tillgängliga för frankering (LÄGE: ÅTKOMSTKORT KRÄVS 
FRÅN). 

Om du arbetar med USER card är kostnadsstället automatiskt inställt och kan inte 
ändras. 

För att inrätta kostnadsställe och sammanställa data om kostnadsställe använder du 
Kostnadsställeadministration i SETUP-menyn (se sid 65). 

Så byter du kostnadsställe:

• I frankeringsmenyn trycker du tangen-
ten bredvid visat kostnadsställe.

ultimail öppnar menyn 
VAL AV KOSTNADSSTÄLLE. 

De inrättade kostnadsställena är sorte-
rade efter kostnadsställenummer. 
Om det finns fler än 8 kostnadsställen 
inrättade, kan du bläddra mellan dessa 
med TIDIGARE / MERA i listan över kost-
nadsställen. 

• Tryck tangenten bredvid det önskade 
kostnadsstället. I exemplet är det kost-
nadsställe 10789 SERVICE.

ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Det valda kostnadsstället är nu inställt.

Du kan också ställa in kostnadsställe direkt i frankeringsmenyn: 

• Knappa in kostnadsställenummer 
Det inknappade numret visas på 
statusraden nere till höger. 

• Bekräfta med tangenten bredvid det 
visade kostnadsstället. 
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6.3 Lägga i och frankera brev 

Du kan frankera brev och postkort med ultimail. Format och material för försändelsen 
måste följa försändelsespecifikationen på sid 198. Använd kuvert som lämpar sig för 
påskrift med bläckstråleteknik och med slätast möjliga yta. Då är du säker på bästa 
tryckkvalitet. 
För tjockare försändelser frankerar du det tomma kuvertet eller använder dig av 
etiketter. Du kan också använda frankeringsremsor att klistra på, om materialet i 
kuvertet inte ägnar sig för bläckstråletryck.

På följande sidor kan du läsa om hur du matar brev manuellt med brevtillslutare eller 
hur du arbetar med automatisk matning och frankerar med remsor. Mer i detalj om 
hur du ställer in frankeringstrycket kan du läsa om i kapitel 5. 

Du har också möjlighet att före frankeringen fastställa ett försändelseantal. 
Denna ultimail-funktion hjälper dig att göra klart färdiga, räknade försändelser 
i buntar. Läs mer om detta i kapitel 7.1 på sid 52.

6.3.1 ultimail med manuell matare

När ultimail är klar för frankering, kan du 
lägga i dina försändelser för frankering. 

Klar för frankering innebär: 
– Frankeringsmeny visas på displayen.
– Portovärdet är inställt.
– Statusraden visar 

”LÄGE: FRANKERING… 
Maskinen är redo.”

• Lägg brevet på inmatningsbordet så 
att:
– Den sida som ska tryckas på är uppåt 

(adressfältet synligt).
– Överkanten ligger i linje med anlägg-

ningsytan.

• Skjut in brevet i pilens riktning så långt, 
att brevsensorn känner av brevet och 
matningen startar.

ultimail drar in brevet, frankerar och läg-
ger det påtryckta brevet i brevfångaren.

Anläggningsyta
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6.3.2 ultimail med brevtillslutare (tillval) 

När ultimail är klar för frankering, kan du 
lägga i dina försändelser för frankering. 

Klar för frankering innebär: 
– Frankeringsmeny visas på displayen.
– Portovärdet är inställt.
– Statusraden visar 

”LÄGE: FRANKERING… 
Maskinen är redo.” 

Mata in enskilda försändelser

• Lägg brevet på inmatningsbordet på 
brevtillslutaren så att:
– Kuvertfliken ligger nedåt.
– Den sida som ska tryckas på är uppåt 

(adressfältet synligt).
– Överkanten ligger i linje med anlägg-

ningsytan. 

• Skjut in brevet i pilens riktning så långt, 
att brevsensorn känner av brevet och 
matningen startar.

Brevtillslutaren drar in brevet, fuktar fliken 
(om detta är inställt) och skickar brevet 
vidare till frankeringsmaskinen. Det 
påtryckta brevet läggs i brevfångaren. 

Anläggningsyta 
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Hur du matar brevtillslutaren med 
likartade försändelser 

När du ska frankera större mängder av 
likartade försändelser kan du spara 
mycket tid genom att arrangera brevmat-
ningen på bästa möjliga sätt.

• Sortera breven så att adressfältet är 
uppåt.

• Jämna försiktigt till brevbunten mot ett 
slätt underlag så att ovankanterna lig-
ger rakt i bunten.

• Arrangera brevbunten trappstegsvis så 
att det översta brevet vid iläggningen 
ligger allra längst fram. 

• Håll den trappstegsformade brevbun-
ten i vänster hand, som visas på bilden, 
och lägg den på inmatningsbordet. 

• Med höger hand skjuter du in det övers-
ta brevet i pilens riktning. Var noga med 
att brevets ovankant verkligen ligger an 
mot anläggningsytan.

• Så fort brevet dragits in kan du skjuta 
fram nästa brev i bunten.

Trycka till på fuktade kuvertflikar

För att säkra att kuverten verkligen är 
tillslutet, rekommenderar vi att du efter 
frankeringen trycker till på de fuktade 
kuvertflikarna.

• Stryk kraftigt med handen över brev-
bunten i det område där flikarna sitter.



Frankera 47
6.3.3 ultimail med automatisk matarenhet (tillval) 

6.3.3.1 Lägga i brev buntvis   

Försiktigt! Var noga med att följa dessa anvisningar för buntvis bearbetning: 
• Lägg bara sådana brev i bunten, som ska ha samma frankeringstryck. 
• Lägg bara brev av samma storlek i bunten (max. 353 x 250 mm).
• Lägg bara brev av ungefär samma tjocklek i bunten ( 1 mm).

ultimail hanterar brev med en tjocklek på upp till 6,35 mm.
• Ha inte för tjocka buntar.  

Förbereda brevbunt

• Sortera bort sådana brev ur bunten, 
som inte passar för buntvis bearbet-
ning. Sådana försändelser matar du 
enklast för hand (se kapitel 6.3.3.2, 
sid 49).

• Ta på ett ungefär så många brev, som 
ultimail kan ta hand om i en bunt. 
Lämplig bunthöjd beror på vad det är 
för material i breven.

Markeringarna på anläggningsytan på den automatiska matarenheten visar tillåten 
bunthöjd för brev  och postkort .

–
+

Bunthöjd

Slag / material för försändelsen Tillåten bunthöjd    

Brev 50 mm
ca. 70 brev, innehåll: 1 blad, ovikt

Postkort
med en pappersvikt om minst 250 g/m2

30 mm, ca. 100 Kort

Postkort
med en pappersvikt under 250 g/m2

15 mm, ca. 80 Kort
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• Sortera brevbunten så att alla kuvert-
flikar ligger nedåt.

• Arrangera bunten så att ovankanterna 
är jämna: 
Jämna försiktigt till brevbunten mot ett 
slätt underlag så att ovankanterna 
ligger rakt i bunten.

• Luta brevbunten så att det understa 
brevet ligger längst fram när du lägger i 
bunten i den automatiska mataren-
heten. 

Lägga i brevbunt och frankera  

När ultimail är klar för frankering, kan du 
lägga i dina försändelser för frankering.

Klar för frankering innebär: 
– Frankeringsmeny visas på displayen.
– Portovärdet är inställt.
– Statusraden visar 

”LÄGE: FRANKERING… 
Maskinen är redo.”

• Vid behov: Anpassa brevhållarens 
inställning. Brevbunten bör ha ett 
spelrum om 2 till 3 mm mellan anlägg-
ningsyta och brevhållaren.

• Arrangera brevbunten snett trapp-
stegsvis. Understa brevet längst fram.

• Lägg brevbunten med kuvertflikarna 
nedåt på inmatningsbordet. Var noga 
med att inget brev hamnar under brev-
hållaren.

Brevets ovankant

Anläggningsyta
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Så snart brevsensorn känner av brev-
bunten startar matningen.

Den automatiska matarenheten tar tag i 
breven ett efter ett från bunten, fuktar 
fliken (om kuverttillslutning är inställd) 
och skickar brevet vidare till frankerings-
maskinen. Det påtryckta brevet läggs i 
brevfångaren 

När den automatiska matarenheten är 
tom stannar ultimail. 

Trycka till på fuktade kuvertflikar

För att säkra att kuverten verkligen är till-
slutet, rekommenderar vi att du efter fran-
keringen trycker till på de fuktade 
kuvertflikarna.

• Stryk kraftigt med handen över brev-
bunten i det område där flikarna sitten.

6.3.3.2 Lägga i enstaka brev

Försändelser som inte lämpar sig för bearbetning buntvis, lägger du för hand i den 
automatiska matarenheten. 

• Lägg brevet på inmatningsbordet så 
att:
– Kuvertfliken ligger nedåt.
– Den sida som ska tryckas på är uppåt 

(adressfältet synligt).
– Överkanten ligger i linje med anlägg-

ningsytan.

• Skjut in brevet i pilens riktning så långt, 
att brevsensorn känner av brevet och 
matningen startar.

Anläggningsyta



ultimail 65 Plus / 95 Plus (MMI version) – Användarhandbok50
6.4 Frankera etiketter   

Med etikettmataren kan ultimail trycka självhäftande frankeringsetiketter. Franke-
ringsetiketter, som lämpar sig för ultimail, tillhandahålles av Francotyp-Postalia. 

Vi rekommenderar att enbart original frankeringsetiketter från Francotyp-Postalia 
används (beställningsnummer 58.0033.3158.00). För dem 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 lämp-
ligheten, eftersom vi trots en noggrann bevakning av marknaden inte kan bedöma allt 
som finns där.

Lägg aldrig i fler än redan förberedda 40 etiketterna.

• Ta bort banderollen.

• Lägg i etiketterna med underlaget ned-
åt. Papperssidan, som ska tryckas, är 
uppåt. 

• Skjut in remsorna – det går trögt – till 
dess att de når anläggningsytan för 
remsmataren.

• Ställ in frankeringstrycket.

Tips: När du frankerar etiketter är franke-
ringstryckets längd begränsad. Du kan 
frankera med reklammotiv eller med 
reklambudskap. Den ena eller den andra 
måste varje gång ha stängts av (inställ-
ning: UTAN REKLAMMOTIV / UTAN 
REKLAMBUDSKAP). 

När ultimail är klar för frankering ska du 
starta etiketttrycket. 

Frankera en etikett 

• Tryck -tangenten.

ultimail trycker en etikett. 
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Frankera flera likadana etiketter  

• Knappa in antal etiketter.

• Tryck -tangenten.

ultimail trycker inställt antal etiketter. 
Medan detta pågår ser du på statusraden 
hur många etiketter, som återstår att 
trycka.
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7 Specialfunktioner  

7.1 Arbeta med förvalsräknare 

Funktionen Förvalsräknare använder du för att frankera ett i förväg inställt antal brev. 
Den här funktionen är till stor hjälp i synnerhet vid buntvis bearbetning med en auto-
matisk matarenhet:

– ultimail stannar när det inställda antalet brev är klara.

– Med -tangenten kan du åter starta och frankera nästa bunt. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj INSTÄLLNING LÄGE  
FÖRVALSRÄKNARE.

Inmatningsfönstret för försändelseräkna-
ren kommer upp.

• Skriv in önskat antal.

• Bekräfta med -tangenten. 

ultimail stänger inmatningsfönstret och 
ställer in det nya värdet för förvalsräkna-
ren.

Du kan också ställa in förvalsräknaren 
direkt i menyn INSTÄLLNING AV LÄGE: 
Knappa in önskat antal och bekräfta med 
tangenten bredvid FÖRVALSRÄKNARE.

SETUP

INSTÄLLNING LÄGE

FÖRVALSRÄKNARE

Förvalsräknaren är påslagen 
(aktuell inställning: 50)
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• Gå tillbaka till frankeringsmenyn med 
-tangenten.

I frankeringsmenyn visar statusraden 
alltid aktuellt antal brev, som är kvar att 
frankera. När angivet antal brev har fran-
kerats, går siffervisningen tillbaka till det i 
förvalsräknaren inställda värdet.

Stänga av förvalsräknaren 

• Skriv in antal ”0” i menyn INSTÄLL-
NING AV LÄGE.

• Bekräfta med tangenten bredvid FÖR-
VALSRÄKNARE.

När maskinens stängs av återgår förvals-
räknaren till standardvärdet ”0”. 

Välja försändelseantal i förväg i 
frankeringsmenyn 

Du kan också för engångsfall ställa in 
försändelseantal direkt i frankerings-
menyn. 
Inställningen för förvalsräknaren i 
SETUP-menyn förblir då oförändrat, dvs 
efter bearbetningen återgår det till det 
ursprungligen angivna värdet i SETUP-
menyn.

• Knappa in önskat antal.

Det inskrivna antalet kommer upp i på 
statusraden nere till höger. 

• Tryck -tangenten.

• Lägg i försändelserna som vanligt.

På statusraden ser du antalet kvarvar-
ande försändelser, som ska frankeras. 

Återstår att frankera

Återstår att frankera 
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7.2 Använda ultimail för att stämpla inkommande post   

För att registrera inkommande post (upp till 6,35 mm tjocklek) kan du också använda 
ultimail för att stämpla den. För denna funktion använder du läge INKOMMANDE 
POST-STÄMPEL. ultimail skriver i detta läge ”Inkom:…” och angivet datum. 
Den här funktionen kan alla användare, även utan behörighetskort, dra nytta av. 

Ställa in inkommande post-stämpel

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj INSTÄLLNING LÄGE  
INKOMMANDE POST-STÄMPEL.

ultimail ställer in Inkommande post-
stämpel och går tillbaka till frankerings-
menyn. Statusraden visar LÄGE: 
INKOMMANDE POST-STÄMPEL. 

Ändra datum 

Om det krävs kan du ändra visat datum 
likaväl som för frankeringen (se sid 35). 

Använda inkommande post-stämpel 

• Lägg i de inkommande breven ett och 
ett för hand. Sidan som ska stämplas 
ska vara uppåt! 

ultimail trycker på inkommande post-
stämpeln och kastar ut försändelserna till 
höger.

Lämna läge ”Inkommande post-
stämpel” 

• I frankeringsmenyn trycker du ner 
-tangenten minst 3 sekunder. 

ultimail återgår i läge FRANKERING. 

SETUP

INSTÄLLNING LÄGE

INKOMMANDE POST-STÄMPEL
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7.3 Enbart tillsluta brev (enbart brevtillslutare / automatisk matarenhet)  

Med den automatiska matarenheten eller brevtillslutaren kan du också tillsluta brev 
utan att frankera dem.

Sätta på kuverttillslutaren.

• Skjut knappen ”Kuverttillslutare” bakåt 
till läge seal. 

Kuvertet måste lämpa sig för maskinell 
tillslutning (se sid 199). Var också noga 
med kvaliteten på de använda kuverten.

Ställa in läge ”Endast Transport” 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj INSTÄLLNING LÄGE  ENDAST 
TRANSPORT, INGET TRYCK.

ultimail går tillbaka till frankeringsmenyn. 
Statusraden visar LÄGE: ENDAST 
TRANSPORT.

• Lägg i försändelserna som vanligt i 
brevtillslutaren eller den automatiska 
matarenheten. 

Trycka till på fuktade kuvertflikar

För att säkerställa att kuverten verkligen 
är ordentligt tillslutna, rekommenderar vi 
att du efter frankeringen trycker till på de 
fuktade kuvertflikarna.

• Stryk kraftigt över brevbunten med 
handen i det område där flikarna sitter.

SETUP

INSTÄLLNING LÄGE

ENDAST TRANSPORT, INGET TRYCK
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7.4 Differentierad vägning (tillval)      

Med funktionen ”Differentierad vägning” kan du snabbt och bekvämt väga och 
frankera större mängder av likartade försändelser. Du lägger helt enkelt en brevbunt 
på vågtallriken och tar sedan bort ett brev i taget för frankering. ultimail håller fortlö-
pande reda på viktförändringen och ställer, baserat på detta, in rätt portovärde.

För att tillgängliggöra tilläggsfunktionen ”Differentierad vägning” behöver du 
en frigivningskod. Den får du genom att kontakta Francotyp-Postalia. 
Läs mer om detta i kapitel 13.23.2 på sid 132. 

Ställa in läge ”Differentierad vägning” 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
INBYGGD VÅG.

• Tryck på tangenten vid DIFFERENTI-
ALVÄGNING. Inställningen växlar 
mellan FRÅN och TILL. 

• Gå tillbaka till frankeringsmenyn med 
-tangenten.

Differentierad vägning är nu inställd och 
förblir i detta läge också när frankerings-
maskinen har stängts av.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

INBYGGD VÅG

Differentierad vägning aktiv
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Arbeta i läge ”Differentierad vägning” 

Försiktigt! Den integrerade vågen är 
avsedd för en maximal vikt på 5 kg. Lägg 
aldrig mer än 5 kg på vågtallriken. 

• Ange försändelsedata 
(se kapitel 5.1.2).

• Gå tillbaka till frankeringsmenyn med 
-tangenten.

• Lägg brevbunt eller brev i en brevlåda 
på vågtallriken.

Ingen vikt eller portovärde anges. 

• Ta ett brev från bunten eller ur lådan.

ultimail fastställer viktändringen och 
beräknar portovärde.

• Frankera brevet som vanligt.

• Hantera resten av försändelserna på 
samma sätt.
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När du tömt vågtallriken frågar ultimail om 
den sist fastställda vikten ska användas. 

• Bekräfta med JA för att frankera det 
sista brevet i bunten.

Eller

• Ta bort den fastställda vikten med NEJ, 
t.ex. därför att du avlägsnat den tomma 
brevlådan från vågtallriken. ultimail 
fastställer inget portovärde. Bearbet-
ningen av brevbunten är slutförd.
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7.5 Använda extern portoberäknare   

7.5.1 Ansluta en portoberäknare till ultimail 

ultimail har som standard ett 9-poligt gränssnitt. Till detta gränssnitt kan du ansluta 
en befintlig portoberäknande brev- och paketvåg från Francotyp-Postalia, en sk 
portoberäknare (t.ex. en flexiscale).  
För att ansluta FP-portoberäknaren till ultimail använder du en särskild gränssnitts-
sladd. En sådan kan du beställa hos Francotyp-Postalia. 

Försiktigt! Läs igenom användarhandboken för din FP-portoberäknare 
innan du ansluter den till ultimail. Informera dig noga om hur du ansluter en 
frankeringsmaskin till en FP-portoberäknare och hur du ställer in den för 
användning ihop med en frankeringsmaskin.

Försiktigt! Använd under inga omständigheter en gränssnittssladd, som 
du fått för att ansluta portoberäknaren till andra frankeringsmaskiner 
(t.ex. optimail eller JetMail).

• Stäng av frankeringssystemet ultimail.

• Stäng av FP-portoberäknaren.

• Sätt i och skruva fast den av Francotyp- 
Postalia levererade gränssnittssladden 
i det 9-poliga gränssnittet utmärkt med 

-symbolen. 

Gränssnittet sitter på baksidan av fran-
keringsmaskinen.

• Anslut gränssnittssladden till 
FP-portoberäknaren. 

• Sätt på ultimail. 

• Sätt på FP-portoberäknaren.

• Ställ in FP-portoberäknaren för 
användning ihop med ultimail. 

AV

Strömbrytare 
(maskinens 
baksida)
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7.5.2 Fastställa portovärde och frankera 

Försiktigt! Läs även igenom användarhandboken för din FP-portoberäkna-
re. Informera dig noga; särskilt om säker användning av FP-portoberäknaren.

• Starta ultimail och vänta till startrutinen 
är klar.

• Sätt på FP-Portoberäknare och vänta 
till dess att den är klar att tas i bruk. 

• Ange alla inställningar för ultimail som 
behövs för att göra frankeringstrycket 
(försändelsedata, reklammotiv, reklam-
budskap…).

ultimail måste vara klar för frankering: 
– Displayen visar frankeringsmenyn.
– Läge: FRANKERING…

• Lägg försändelsen på vågtallriken för 
FP-Portoberäknare.

Med hjälp av angivna försändelsedata 
och viktangivelse från den externa porto-
beräknaren ställer ultimail in rätt porto-
värde. 

• Frankera försändelsen med ultimail.

Om det skulle vara så att ultimail har 
tillgång både till den integrerade vågen 
och till en extern portoberäknare, är det 
viktigt att tänka på följande: 
Vid beräkning av portovärde använder 
ultimail alltid det senast angivna vikt-
värdet. 
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8 Register 

ultimail sparar viktiga data och information om användningen i register. Du kan 
granska dessa register och skriva ut dem på ett tomt kuvert eller en etikett.   

• Tryck -tangenten.

Du ser aktuell registerstatus:

R1 – RESTSUMMA 

Portosumma kvar att använda i SEK.

R2 – ANVÄNT PORTO 

Summan av alla utförda frankeringar 
(i SEK). 

R3 – PORTO TOTALT 

Summan av alla nedladdade belopp i 
SEK (totaluppgift).

R4 – ANTAL FÖRSÄND 
Totalt antal utförda frankeringar, inklusive 
nollfrankeringar (frankeringstryck med 
portovärde 000:00). 

Skriva ut register

• Sätt in ett tomt kuvert / kort.

• Starta utskrift med -tangenten.

Eller 

• Skriv ut med -tangenten på en 
etikett. 
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9 Ladda ned porto – TELESET    

TELESET kallas metoden att ladda ned ett portotillgodohavande i frankeringsma-
skinen. För att fylla på porto (tillgodohavande) upprättar ultimail en förbindelse med 
TELESET-TeleDataCenter (TDC) och laddar ned önskat belopp. Avräkning sker 
enligt ditt avtal med Posten. 

Tillåtna nedladdningsbelopp: ultimail kontrollerar att det belopp du begärt verkligen 
kan laddas ned. Otillåtna nedladdningsbelopp godtas inte av ultimail – ett medde-
lande på displayen informerar om tillåtna nedladdningsbelopp eller möjlig högsta 
summa. 

Det finns följande möjligheter till uppkoppling mot TELESET-TeleDataCenter:  

– det inbyggda modemet (internt modem) 
– det externa GSM-modemet 
– mailcredit (Internetuppkoppling via en persondator (PC) och programprodukten 

mailcredit från Francotyp-Postalia). 

Själva förloppet med TELESET sker – oavsett vilken slags uppkoppling mot 
TELESET-TeleDataCenter – på samma sätt. 

Vid varje uppkoppling mot TELESET-TeleDataCenter (TDC) utförs automatiskt en 
rad test- och behörighetsrutiner. Dessa processer kan ta viss tid i anspråk.

Ladda ned porto

• Kontrollera att den uppkopplings-
metod, som valts för ultimail (internt 
modem, GSM-modem eller mailcredit) 
är inställd och klar att upprätta kontakt 
med TELESET-TeleDataCenter 
(TDC). Se kapitel 13.16 på sid 118. 

• Med -tangenten öppnar du menyn 
VAL TELESET. 

• Välj LADDA TELESET.
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Sedan följer du helt enkelt anvisningarna 
på displayen. 

• Låt det nedladdningsbelopp, som 
visas, stå kvar eller skriv över med ett 
nytt belopp.

• Starta portobegäran med FORTSÄTT.

Efter en säkerhetskontroll kopplar ultimail 
upp förbindelsen med TELESET-Tele-
DataCenter. Meddelanden på displayen 
informerar om status (uppkoppling sker, 
dataöverföring pågår…). 

OBS! Om du ändrar nedladdnings-
beloppet kräver ultimail att du bekräftar 
den nya summan inom 30 sekunder. 

När nedladdningen är klar visar ultimail 
den nya restsumman.

• Avsluta TELESET-proceduren med 
FORTSÄTT. 



ultimail 65 Plus / 95 Plus (MMI version) – Användarhandbok64
Bokningsrapport visa / skriva ut

I menyn VAL TELESET kan du ta fram en 
bokningsrapport till senaste nedladd-
ningen och skriva ut den på ett tomt 
kuvert eller en frankeringsetikett.  

• Med -tangenten öppnar du menyn 
VAL TELESET. 

• Välj TELESET-KVITTO SENASTE 
LADDNING.

ultimail visar informationen till senaste 
nedladdningen.

• Lägg i ett tomt kuvert.

• Med -tangenten startar du 
utskriften på det tomma kuvertet.

Eller 

• Med -tangenten skriver du ut bok-
ningsrapport på en frankeringsetikett.

VAL TELESET

TELESET-KVITTO 
SENASTE LADDNING
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10 Administration kostnadsställen 

Med kostnadsställefunktionen ger dig ultimail möjlighet att redovisa och samman-
ställa portokostnaderna uppdelat på olika kostnadsställen. Kostnadsställen kan vara 
en enhet / avdelning inom företaget eller enskilda företag inom ett kontorskomplex. 

För varje kostnadsställe kan man lagra en förhandsinställning av reklammotiv och 
reklambudskap, begränsa tillgången till porto (sätta upp en budget) och i anknytning 
till MASTER card / USER card tilldela åtkomsträttigheter.

ultimail 65 Plus har i standardutförande plats för 50 kostnadsställen. En utvidgning 
av kostnadsställefunktionen upp till 100 kostnadsställen innebär inga problem. 

ultimail 95 Plus klarar som standard upp till 100 kostnadsställen. Vid behov kan 
antalet kostnadsställen utökas upp till 200. 

Antal maximalt tillgängliga kostnadsställen och antal använda kostnadsställen kan du 
se i SETUP-menyn  VISA SYSTEMINFORMATION. 

Kontakta Francotyp-Postalia om du vill bygga ut hanteringen av kostnadsställen. 
Läs mer om detta i kapitel 13.23.1 på sid 131. 

Hur du ställer in kostnadsställen för frankering, kan du läsa om i kapitel 6.2 på 
sid 43.

10.1 Inrätta nytt kostnadsställe 

• Ta upp SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  SKAPA NYTT KST.

• Följ sedan bara anvisningarna på dis-
playen. 

ultimail begär en efter en inmatning av de 
nödvändiga uppgifterna:

– Kostnadsställenummer
– Kostnadsställebeteckning
– Standardreklammotiv
– Standardreklambudskap
– TELESET-åtkomst
– Budget-slag och gränser. 

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

SKAPA NYTT KST
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När alla uppgifter lagts in meddelar ulti-
mail ”Du lyckades skapa ett kostnadsstäl-
le…”. 

• Bekräfta meddelandet med -
tangenten. 

Möjliga inställningar och deras betydelse: 

Nummer Från 2 till 99999 Kostnadsställe 1 är fast tilldelat 
MASTER card 
(MASTER-kostnadsställe). 

Namn Bokstäver, special-
tecken och siffror

Hur du skriver in text hittar du 
på sidorna 90 till 92.

Standard-
reklammotiv 

INGET STANDARD När du ställer in ett kostnads-
ställe för frankering, förblir det 
senast valda reklammotivet in-
ställt i frankeringsmenyn.

UTAN REKLAMMOTIV Den valda inställningen ställs 
vid byte till annat kostnads-
ställe automatiskt in.Alla tillgängliga

reklammotiv

Standard-
reklambudskap 

INGET STANDARD När du ställer in ett kostnads-
ställe för frankering, förblir det 
senast valda reklambudskapet 
inställt i frankeringsmenyn.

UTAN REKLAM-
BUDSKAP

Den valda inställningen ställs 
vid byte till annat kostnads-
ställe automatiskt in.

Alla tillgängliga
reklambudskap

TELESET-åtkomst TILL TELESET är tilldelat.
Kostnadsställets användare 
har rätt att ladda ned porto. 

FRÅN TELESET-funktionen är 
spärrad.
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Limitgräns 
(Budget)  

OBEGRÄNSAD Åtkomst till det samlade porto-
tillgodohavande för ultimail. 

BEGRÄNSAD Kostnadsstället har ett bestämt 
tillgodohavande (= aktuell 
limit). 

När tillgodohavandet är förbru-
kat, spärrar ultimail kostnads-
stället till dess att nytt tillgodo-
havande tilldelats 
(se kapitel 10.2.3 på sid 72).

MÅNADSVIS Kostnadsstället tilldelas 
månadsvis tillgodohavande 
(= månadslimit). 

Därutöver kan du fastställ kost-
nadsställets aktuella tillgodo-
havande (aktuell limit).

Vid nästa månadsskifte sätter 
ultimail automatiskt aktuell limit 
till samma som den fastställda 
månadslimiten. Oberoende av 
detta kan du ändra aktuell limit 
direkt.

Möjliga inställningar och deras betydelse: 
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10.2 Ändra inställning av befintligt kostnadsställe 

10.2.1 Ändra standardinställning för reklammotiv och reklambudskap 

Information om betydelsen av möjliga 
inställningar av reklammotiv och reklam-
budskap hittar du på sid 66. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST.

Menyn REDIGERA KOSTNADSSTÄL-
LE… kommer upp. Numret på kostnads-
stället ser du på rubrikraden. 

Nu kan du ändra förinställningarna för 
reklammotiv och reklambudskap för det 
aktuella kostnadsstället.

Fastställa standardreklambudskap 

• Tryck på tangenten bredvid det visade 
reklambudskapet.

Menyn FASTSTÄLLA STANDARD-
REKLAMBUDSKAP kommer upp.

• Välj önskat reklambudskap med tillhö-
rande tangent.

Detta reklambudskap är från och med nu 
inställt som standard för detta kostnads-
ställe. ultimail går tillbaka till REDIGERA-
menyn. 

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

Ställa in standard-
reklammotiv 

Ställa in standard-
reklambudskap 

Kostnadsställenummer
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Fastställa standardreklammotiv 

• Tryck tangenten bredvid det aktuella 
reklammotivet.

Menyn VÄLJ STANDARDREKLAM-
MOTIV kommer upp.

• Välj önskat reklammotiv med tillhö-
rande tangent.

Detta reklammotiv är från och med nu 
inställt som standard för detta kostnads-
ställe. ultimail går tillbaka till REDIGERA-
menyn.

Ställa in reklammotivet på USER card 
som standardreklammotiv 

• Sätt in USER card med reklammotiv. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST.

• Tryck tangenten bredvid det aktuella 
reklammotivet.

I VÄLJ STANDARDREKLAMMOTIV -
menyn visas reklammotivet på USER 
card på sista plats. 

• Tryck på tangenten bredvid det sista 
reklammotivet i listan med valmöjlighe-
ter (i exemplet är det LOGO 01 = 
reklammotivet från USER card).

Det på USER card lagrade reklammotivet 
är from nu standardinställning för detta 
kostnadsställe. När du sätter i USER card 
ställs reklammotivet från kortet in för fran-
keringstrycket. Reklammotivet från USER card



ultimail 65 Plus / 95 Plus (MMI version) – Användarhandbok70
Annat kostnadsställe Ändra reklammotiv / reklambudskap 
för ett annat kostnadsställe 

Om du vill ändra inställningarna för ett 
annat kostnadsställe: 

• Öppna menyn för val av kostnadsställe 
med VÄLJ ETT ANNAT KST.

• Välj det kostnadsställe, vars inställ-
ningar du vill ändra.

ultimail går tillbaka till REDIGERA-
menyn. Nu kan du ändra standardreklam-
motiv och standardreklambudskap för 
detta kostnadsställe. 

Så här kan du också välja ett kostnadsställe:

• Mata in numret på kostnadsstället.

• Bekräfta med VÄLJ ETT ANNAT KST.
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10.2.2 Ge tillgång till / spärra TELESET 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST.

Menyn REDIGERA KOSTNADS-
STÄLLE… kommer fram. Numret på 
kostnadsstället ser du på rubrikraden. 

Om du vill ändra åtkomsten till TELESET 
för andra kostnadsställen väljer du önskat 
kostnadsställe med funktionen 
VÄLJ ETT ANNAT KST. 

TELESET ge tillgång till / spärra

I menyn REDIGERA KOSTNADS-
STÄLLE…

• Tryck tangenten bredvid ÅTKOMST 
TELESET så många gånger att den 
önskade inställningen kommer fram:

TILL = ge tillgång till
FRÅN = spärra. 

Nu är det den visade inställningen för 
åtkomst till TELESET som gäller.

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

TELESET-åtkomst: 
ge tillgång till / spärra

Kostnadsställenummer
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10.2.3 Ändra budget och tilldela tillgodohavande  

Information om betydelsen av budgetin-
ställningar hittar du på sid 67. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST  
FLER FUNKTIONER.

Menyn FLER FUNKTIONER KOST-
NADSSTÄLLE… kommer fram. Numret 
på kostnadsstället ser du på rubrikraden. 

Om du vill ändra budgetinställningarna 
för andra kostnadsställen väljer du önskat 
kostnadsställe med funktionen 
VÄLJ ETT ANNAT KST. 

Ställa in budgetslag

I menyn FLER FUNKTIONER KOST-
NADSSTÄLLE…

• Tryck tangenten bredvid LIMITGRÄNS 
så många gånger att den önskade 
inställningen kommer fram 
OBEGRÄNSAD, BEGRÄNSAD eller 
MÅNADSVIS. 

Efter varje inställd budgetslag kommer 
ytterligare funktioner för inställningen av 
tillgodohavandet (limit) fram.

FLER FUNKTIONER

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

Kostnadsställenummer



Administration kostnadsställen 73
Ställa in aktuellt tillgodohavande  

I menyn FLER FUNKTIONER KOST-
NADSSTÄLLE…

• Mata in belopp för det tillgodohavande 
kostnadsstället får förfoga över.

• Ställ in det nya tillgodohavandet med 
tangenten bredvid AKTUELL LIMIT.

Den aktuell limit som visas står nu till 
detta kostnadsställes förfogande.

Fastställa månadstillgodohavande  

I menyn FLER FUNKTIONER KOST-
NADSSTÄLLE…

• Mata in belopp för det tillgodohavande 
kostnadsstället får förfoga över varje 
månad.

• Ställ in det nya tillgodohavandet med 
tangenten bredvid MÅNADSLIMIT.

Vid nästa månadsskifte sätter ultimail 
automatiskt aktuell limit till samma som 
den fastställda månadslimiten. 
Oberoende av detta kan du ändra aktuell 
limit direkt. 
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10.2.4 Ändra namn 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST  
FLER FUNKTIONER  REDIGERA 
NAMN.

ultimail öppnar menyn för att ändra kost-
nadsställenamnet.

Om du vill ändra namn på andra kost-
nadsställen väljer du önskat kostnads-
ställe med funktionen
VÄLJ ETT ANNAT KST. 

I menyn REDIGERA NAMN:

• Ändra namnet på kostnadsstället.

• Lägg in det nya namnet med FORT-
SÄTT.

Det nya kostnadsställenamnet är nu 
sparat. 

Hur du skriver in text kan du läsa om på 
sid 90 till 92.

FLER FUNKTIONER

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

REDIGERA NAMN
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10.3 Utfärda / spärra USER card för ett kostnadsställe  

När du utfärdar ett USER card tilldelar du detta ett fast kostnadsställe. För att ge flera 
användare åtkomst till samma kostnadsställe, kan du programmera flera, identiska 
USER card för ett och samma kostnadsställe.

Varje användare har med sitt USER card bara åtkomst till sitt eget kostnadsställe 
med dess förinställda användarrättigheter och givna budgetförutsättningar.

För att skydda ultimail mot obehörig frankering, t.ex. när ett USER card försvunnit, 
kan du upphäva kopplingen mellan kostnadsställe och USER card. 

• Sätt i MASTER card.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST  
TILLDELA / TA BORT USER CARD.

Menyn TILLDELNING / BORTTAGNING 
AV USER CARD kommer upp. 
Numret på kostnadsstället ser du på 
rubrikraden. 

• Med funktionen VÄLJ ETT ANNAT 
KST inrättar du kostnadsställe för vilket 
du vill ställa in ett USER card eller spär-
ra ett kort.

Tilldela kostnadsställe USER card

I menyn TILLDELNING / BORTTAGNING 
AV USER CARD:

• Tryck tangenten bredvid TILLDELA 
KOSTNADSSTÄLLE.

Följ sedan anvisningarna på displayen:

• Ta ut MASTER card.

• Sätt i USER card.

TILLDELA / TA BORT USER CARD

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST
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ultimail programmerar kortet för angivet 
kostnadsställe och meddelar när detta är 
klart. 

• Ta ut USER card. 

Detta USER card gäller nu för det 
angivna kostnadsstället.

• För att utfärda ytterligare USER card 
eller göra andra inställningar i adminis-
trationen av kostnadsställen, måste du 
åter sätta i ditt MASTER card.

USER card, som inte behövs eller inte 
längre ska vara giltiga kan du skriva över 
med en ny tilldelning av kostnadsställe. 

Spärra USER card 

I menyn TILLDELNING / BORTTAGNING 
AV USER CARD:

• Tryck tangenten bredvid UPPHÄV 
TILLDELNING.

Kopplingen kostnadsställe – USER card 
tas utan vidare frågor bort.

• Bekräfta det avslutande meddelandet 
”Kopplingen … har upphävts” med 

-tangenten.

Samtliga USER card, som tilldelats detta 
kostnadsställe är nu ogiltiga.
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10.4 Sätta på / stänga av ”Behörighetskort krävs”     

Försiktigt! LÄGE ÅTKOMSTKORT KRÄVS: FRÅN. Denna inställning upp-
häver alla inskränkningar i åtkomsten till kostnadsställena. Alla ultimail-
användare kan frankera på alla kostnadsställen och ta fram all information 
om kostnadsställena. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN. 

• Tryck tangenten bredvid 
LÄGE: ÅTKOMSTKORT KRÄVS. 
Inställningen ändras från TILL till 
FRÅN.

Den angivna inställningen är nu aktiv.

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

LÄGE: ÅTKOMSTKORT KRÄVS

Möjliga inställningar och deras betydelser: 

TILL Frankering är bara möjlig med ett giltigt 
behörighetskort (MASTER / USER 
card). 

FRÅN Inga inskränkningar i åtkomsten vid 
frankering. 
Frankering på samtliga kostnadsställen 
är möjlig utan behörighetskort. 
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10.5 Visa och skriva ut kostnadsställeinformation 

ultimail visar de aktuella inställningarna för enskilda kostnadsställen och information 
om användningen i flera översiktliga uppställningar. Med piltangenterna kan du 
bläddra i dem. Anvisningar om innehållet i dessa översikter kan du läsa på sid 79.

Information om kostnadsställe 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  KOSTNADSSTÄLLE/N 
VISA.

ultimail visar nu en meny med information 
om det aktuella kostnadsstället. 
Med piltangenterna kan du bläddra i 
listan.

För att visa information om andra kost-
nadsställen: 

• Med funktionen VÄLJ ETT ANNAT 
KST väljer du det önskade kostnads-
stället. 

Information om alla kostnadsställen 

I menyn INFORMATION KOSTNADS-
STÄLLE…
• Välj VISA ALLA KOSTNADSSTÄL-

LEN.

ultimail visar en lista med information om 
alla kostnadsställen.

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

KOSTNADSSTÄLLE/N VISA
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Skriva ut kostnadsställeinformation 

• Tryck -tangenten.

• Lägg i ett tomt kuvert / kort.

• Lägg i ytterligare tomma kuvert / kort 
när så krävs.

Eller 

• Skriv ut informationen på etiketter med 

-tangenten.

Med InfoPrint-programmet från Franco-
typ-Postalia kan du på en PC enkelt och 
bekvämt administrera och använda infor-
mationen om kostnadsstället. För ytterli-
gare information kan du läsa på sid 133.

Översikt kostnadsställeinformation 

Information om 
kostnadsställe… 

Visning av data för ett kostnadsställe:

– Aktuella inställningar (standardreklammotiv, stan-
dardreklambudskap, budgetslag och gränser 
(limit), åtkomst till TELESET)

– Förbrukning (kostnadsställets portoförbrukning 
sedan senaste nollställningen)

– Försändelseantal (antal frankeringar på kostnads-
stället sedan senaste nollställningen)

Information om 
samtliga kostnadsställen

Lista över alla kostnadsställen (i nummerordning)

Visning av:
– Kostnadsställenummer
– Kostnadsställebeteckning
– Förbrukning (de enskilda kostnadsställenas porto-

förbrukning sedan senaste nollställningen)
– Försändelseantal (antal frankeringar på enskilda 

kostnadsställen sedan senaste nollställningen)
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10.6 Nollställa kostnadsställeräknaren

10.6.1 Nollställa ett kostnadsställe 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST.

Menyn REDIGERA KOSTNADSSTÄL-
LE… kommer fram. Numret på kostnads-
stället ser du på rubrikraden. 

• För att nollställa andra kostnadsställen: 
Välj med funktionen VÄLJ ETT ANNAT 
KST önskat kostnadsställe. 

• Tryck tangenten bredvid NOLLSTÄLL-
NING KST. 

• Följ anvisningarna på displayen.

10.6.2 Nollställa samtliga kostnadsställen 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  RADERA / NOLLSTÄLL 
ALLA KST  NOLLSTÄLLNING AV 
KOSTNADSSTÄLLEN.

• Följ anvisningarna på displayen.

NOLLSTÄLLNING KST

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

RADERA / NOLLSTÄLL ALLA KST

NOLLSTÄLLNING AV KOSTNADSSTÄLLEN
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10.7 Ta bort kostnadsställe

10.7.1 Ta bort ett kostnadsställe 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  REDIGERA KST  
FLER FUNKTIONER.

Menyn FLER FUNKTIONER… kommer 
fram. Numret på kostnadsstället ser du 
på rubrikraden. 

• För att ta bort andra kostnadsställen: 
Välj kostnadsstället som ska tas bort 
med funktionen VÄLJ ETT ANNAT 
KST. 

• Tryck tangenten bredvid RADERA 
KST. 

• Följ anvisningarna på displayen.

10.7.2 Ta bort samtliga kostnadsställen 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj HANTERING AV KOSTNADS-
STÄLLEN  RADERA / NOLLSTÄLL 
ALLA KST  RADERING AV KOST-
NADSSTÄLLEN.

• Följ nu anvisningarna på displayen.

ultimail tar bort samtliga inrättade kost-
nadsställen med undantag av MASTER-
kostnadsstället (Kostnadsställe 1). 

FLER FUNKTIONER

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

REDIGERA KST

RADERA KST

SETUP

HANTERING AV KOSTNADSSTÄLLEN

RADERA / NOLLSTÄLL ALLA KST

RADERING AV KOSTNADSSTÄLLEN
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11 Snabbval  

För särskilt snabb och komfortabel inställning av portovärde kan du lagra ofta 
använda tjänster hos Posten som snabbval. För detta finns på ultimail 20 snabbvals-
platser tillgängliga. Redan på fabriken har typiska produkter från Posten lagrats som 
snabbval.   

Portovärdet för snabbvalen fastställer ultimail fortlöpande, baserat på giltig porto-
tabell. ultimail säkerställer på så sätt, att även när portotabellen bytts ut (prisföränd-
ringar), är portovärdet det rätta. När en ny portotabell träder i kraft får snabbvalen i 
förekommande fall också en ny standardtilldelning. 

Hur du ställer in tjänster för frankering med hjälp av snabbval kan du läsa om 
i kapitel 5.1.1 på sid 23.

11.1 Visa och skriva ut lagrade inställningar  

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA SNABBVAL.

I listan över snabbval ser du 
– nummer på snabbvalet
– den lagrade beläggningen i kortform

eller namnet på snabbvalet.

Skriva ut snabbvalslista 

• Med -tangenten skriver du ut 
snabbvalslistan på etiketter.

Eller 

• Tryck -tangenten.

• Lägg i ett tomt kuvert / kort.

• Lägg i ytterligare tomma kuvert / kort 
när så krävs.

ultimail behöver en stund på sig för att 
bygga upp tryckbilden. ultimail skriver ut 
snabbvalslistan. 

SETUP

REDIGERA SNABBVAL

Snabbval 7 = inte belagt

Snabbval med 
namn i klartext

Utan vikt 
lagrat
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11.2 Lagra inställningar  

• Ställa in försändelsedata och vikt 
i tjänstevalsmenyn. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA SNABBVAL.

• Tryck tangenten bredvid det snabb-
valsnummer där du vill lagra inställ-
ningarna. 
(Redan upptagna snabbvalsplatser 
kan du enkelt skriva över med nya 
uppgifter.)

Menyn REDIGERA SNABBVAL visas. 

• Välj SNABBVAL SPARA KOMPLETT 
eller SNABBVAL SPARA UTAN VIKT. 

ultimail lagrar den aktuella inställningen. 
I snabbvalslistan ser du den nya belägg-
ningen. 

Snabbval 1 
Inställningen som du lagrar som 
snabbval 1 är standardinställningen. 

Tjänster för vilka du måste ställa in porto-
värdet för hand i ultimail (inställning: 
MANUELLT – MAN. PORTO), kan du 
inte lagra som snabbval. 

SETUP

REDIGERA SNABBVAL

Försändelsedata och visad vikt lagras 
(i exemplet ”20 g”)

Den visade viktten lagras inte 
(ultimail lagrar som vikt ”0 g”) 
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Möjliga inställningar och vad de betyder:

SNABBVAL SPARA
KOMPLETT

ultimail lagrar (sparar) den aktuella 
inställningen; komplett med försändelse-
data, den visade vikten och det tillhö-
rande portovärdet. 

SNABBVAL SPARA
UTAN VIKT

ultimail lagrar försändelsedata (mål, 
sort…) och som vikt ”0 g”. 
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11.3 Byta namn på snabbval 

Du kan sätta ett namn på varje snabbval. I listan över snabbval ser du då dessa 
namn i stället för den lagrade beläggningen. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA SNABBVAL.

• Tryck på tangenten bredvid det 
snabbval, vars namn du vill ändra på.

Menyn REDIGERA SNABBVAL visas. 

• Välj BYTA NAMN SNABBVAL.

ultimail öppnar en meny för att arbeta 
med snabbvalsnamnen.

• Skriv in det önskade namnet. 

• Lagra snabbvalsnamnet med SPARA.

I listan över snabbval syns nu namnet i 
stället för lagrat data.

Mer om textinmatningsfunktionen läser 
du om på sid 90 till 92.

Om du lämnar inmatningsfältet för namn 
tomt, kommer i snabbvalslistan återigen 
den lagrade beläggningen i stället för ett 
namn. 

SETUP

REDIGERA SNABBVAL
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11.4 Ta bort snabbval   

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA SNABBVAL.

• Tryck tangenten bredvid det snabb-
valsnummer, som du vill ta bort.

Menyn REDIGERA SNABBVAL visas. 

• Tryck tangenten bredvid RADERA 
SNABBVAL.

Det valda snabbvalet raderas utan vidare 
frågor omedelbart.

Snabbval 1 kan du inte ta bort, eftersom 
ultimail här går tillbaka till den tjänst som 
lagrats som standardinställning.     

SETUP

REDIGERA SNABBVAL

För att ta bort 
valda snabbval
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12 Administrera tryck (tryckbilddata) 

ultimail erbjuder en rad effektiva funktioner, som gör att du enkelt kan hantera de 
enskilda beståndsdelarna i det slutliga frankeringstrycket. Till dessa hör inmatning 
i klartext till reklammotiv, utskriftsfunktioner för listor och fritt redigerbara reklambud-
skap. Nya reklammotiv lagrar du enkelt och smidigt på chipkort. 
Följande kapitel beskriver funktionerna i detalj.

12.1 Visa och skriva ut reklammotiv   

De reklammotiv, som lagrats i ultimail, kan du granska på displayen och även 
skriva ut. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj RED. FRANKERINGSTRYCK / 
REKLAMBUDSKAP  VISA / SKRIV 
UT REKLAMMOTIV.

Du ser en översikt över lagrade reklam-
motiv.

• Tryck tangenten bredvid önskat 
reklammotiv.

På displayen visas nu förenklade för-
handsbilder av reklammotiven. Rubr-
ikraden visar nummer och namn på 
motivet.

• Starta utskrift med  eller . 

Eller 

• Gå med  tillbaka till översikten.

SETUP

RED. FRANKERINGS-
TRYCK / REKLAMBUDSKAP

VISA / SKRIV UT REKLAMMOTIV
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12.2 Ändra namn på reklammotiv  

Varje reklammotiv har ett namn, som visas i frankeringsmenyn och i urvalslistan. 
Dessa namn kan du ändra som du vill.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj RED. FRANKERINGSTRYCK / 
REKLAMBUDSKAP  REKLAM-
MOTIV ÄNDRA NAMN.

• Välj ut det motiv på översikten över 
lagrade reklammotiv, som du vill ändra 
namn på.

Tips: Namnet på reklammotivet på USER 
card kan inte ändras.

ultimail öppnar en meny för att bearbeta 
namn.

• Ändra namnet på reklammotivet så att 
det blir som du vill ha det. 

• Lagra namnet med FORTSÄTT och 
bekräfta ännu en gång.

ultimail uppdaterar data och avslutar med 
ett meddelande.

• Bekräfta meddelandet med 
FORTSÄTT.

Mer om textinmatningsfunktionen läser 
du om på sid 90 till 92.

SETUP

RED. FRANKERINGS-
TRYCK / REKLAMBUDSKAP

REKLAMMOTIV ÄNDRA NAMN
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12.3 Ladda ned tryckbilddata från kort   

Tryckbilddata (reklammotiv, avsändningsort / avsändar-postnummer) kan du på ett 
enkelt sätt själv ladda ned från chipkort. Kortet med önskade tryckbilder beställer du 
från Francotyp-Postalia. 

• Sätt i MASTER card.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten.

• Välj RED. FRANKERINGSTRYCK / 
REKLAMBUDSKAP  LADDA.

• Håll kortet (korten) med data för ned-
laddning i beredskap.

• Följ anvisningarna på displayen. 
ultimail tar dig steg för steg genom 
nedladdningsprocessen.

Meddelanden och kontrollfrågor skyddar 
mot oavsiktlig nedladdning och överskriv-
ning av data. Läs uppmärksamt medde-
landena på displayen.

12.4 Skriva in / ändra / lagra reklambudskap   

ultimail har sex lagringsplatser för reklambudskap (SMS-text). De lagrade reklam-
budskapen kan du ställa in för användning i frankeringstrycket i frankeringsmenyn. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj RED. FRANKERINGSTRYCK / 
REKLAMBUDSKAP  REDIGERA 
REKLAMBUDSKAP.

Du ser en översikt av nummer på reklam-
budskap och de lagrade texterna. 

• Välj det reklambudskap, som du vill 
byta ut eller ändra.

På displayen visas menyn för inmatning 
och ändring av reklambudskap.

SETUP

RED. FRANKERINGS-
TRYCK / REKLAMBUDSKAP

LADDA

SETUP

RED. FRANKERINGS-
TRYCK / REKLAMBUDSKAP

REDIGERA REKLAMBUDSKAP
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Mata in text och lagra texter  

ultimail skriver ut 5-radiga reklambud-
skap om vardera 20 tecken per rad. 
En markör _ visar var inmatningen av 
tecknet sker. 

• Tryck ner siffertangenten för det önska-
de tecknet så många gånger i rask följd 
att det önskade tecknet visas på dis-
playen. 

Omedelbart efter detta hoppar markören 
en position åt höger. Nu kan du mata in 
nästa tecken.

• Mata in alla ytterligare tecken på 
samma sätt.

• Lagra texten med FORTSÄTT.

ultimail uppdaterar data och avslutar med 
ett meddelande.

• Bekräfta meddelandet med FORT-
SÄTT. 

Vi rekommenderar att du testar det nya 
reklambudskapet med ett provtryck (noll-
frankering, se sid 19). 

  

Markör 

Ny text 

Avbryt textinmatning –
lagrad text ligger kvar

Lagra ny text

Nummer på reklambudskapet

Så fungerar tangenterna för textinmatning

Bokstäver ligger bakom siffertangenterna 

 till . 

Vilka bokstäver som ”hör till” tangenten 
finns tryckt nertill på höljet.

Sats- och specialtecken
. 1 , ? ! - & ’

finner du på tangenterna .

Mellanslag (blanksteg) infogar du med -tangenten. 

Radbyte För att ”tvinga” fram ett radbyte måste du   
i förekommande fall fylla på med mellan-
slag. Markören hoppar då till nästa rad. 
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Ändra / korrigera text

• Med funktionerna MARKÖR VÄNSTER 
och MARKÖR HÖGER placerar du 
markören på rätt ställe i texten.

• Skriv över det markerade tecknet med 
det nya, önskade tecknet.

Ta bort tecken  

• Med -tangenten kan du ta bort 
tecken. Varje tangenttryck tar bort ett 
tecken, precis där markören står.

Ta bort reklambudskap

Hur du helt tar bort texter, som inte 
behövs mer läser du om på sid 93.

Textinmatning beskrivs utförligt i följande 
exempel.

Exempel 

Du vill lagra följande reklambudskap: SEMESTER 
1.-28.10. 

När du ska skriva in ett reklambudskap är 
textfältet tomt och markören står på första 
positionen på första raden.

Så här skriver du in texten: 

Tryck 4 x   (S).

Tryck 2 x   (E).

Tryck 1 x   (M).

Tryck 2 x   (E).

Tryck 4 x   (S).

Tryck 1 x   (T).

Tryck 2 x   (E).

Tryck 3 x   (R).

Textfält

Markör 
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För att byta till nästa rad fyller du på med 
första raden med 12 mellanslag:

Tryck 1 x   (mellanslag).

När markören hoppar vidare till nästa 
position ska du mata in nästa blanksteg 
(mellanslag). 
Upprepa detta till dess att markören 
hoppar till nästa rad.

Markören står nu i början av andra raden.

Tryck 2 x   (1).

Tryck 1 x   (.).

Tryck 6 x   (-).

Tryck 4 x   (2).

Tryck 4 x   (8).

Tryck 1 x   (.).

Tryck 2 x   (1).

Tryck 2 x   (0).

Tryck 1 x   (.).

Textfältet visar texten som den sedan 
kommer att skrivas ut vid frankeringen.

• Med FORTSÄTT lagrar du texten.

Ett meddelande talar om att lagrade data 
har uppdaterats.

• Bekräfta meddelandet med FORT-
SÄTT. 

Det nya reklambudskapet är nu lagrat 
och kan omedelbart användas vid franke-
ring. 

Textfält 
med ny text
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12.5 Ta bort tryckbildsdata 

Tryckbildsdata som inte längre används kan du ta bort. Då vinner du utrymme att 
lagra annat, t.ex. nya inmatningar av reklambudskap. ´

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten.

• Välj RED. FRANKERINGSTRYCK / 
REKLAMBUDSKAP  RADERA.

• Tryck tangenten bredvid de tryckbilds-
data, som du vill ta bort, t.ex. REKLAM-
BUDSKAP.

En översikt av lagrade tryckbilddata 
visas.

• Tryck tangenten bredvid det lagrade, 
som ska tas bort.

Om du nu vill ta bort utvalt data:

• Bekräfta kontrollfrågan med FORT-
SÄTT.

ultimail tar bort data. Ett meddelande 
talar om hur raderingen slutade.

• Bekräfta meddelandet med 
FORTSÄTT. 

Med USER card kan du bara radera 
tilläggstexter. Med RADERA kommer du 
direkt till menyn där de texter du kan 
radera listas.

SETUP

RED. FRANKERINGS-
TRYCK / REKLAMBUDSKAP

RADERA
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13 Systeminställningar

13.1 Ställa in slag av drift (läge) 

Du kan ställa in ultimail för olika slag av drift (lägen). Information om vad de olika drift-
lägen innebär finner du på följande sidor.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj INSTÄLLNING LÄGE.

• Tryck tangenten bredvid önskat läge.

ultimail ställer in detta läge och går till-
baka till frankeringsmenyn. På status-
raden ser du inställt läge. 

Det inställda läget är nu aktivt och förblir 
så till dess ultimails stängs av eller ett 
annat läge väljs. 

Så återställer du ultimail till 
FRANKERING:

• I frankeringsmenyn trycker du under ca 
3 sekunder -tangenten.

SETUP

INSTÄLLNING LÄGE

Aktuell inställning
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 Möjliga inställningar och vad de betyder:

  FRANKERA ultimail trycker det fullständiga franke-
ringstrycket. 

I frankeringsmenyn visar statusraden: 
FRANKERING OCH VÄGNING (stan-
dardinställning när maskinen startar).

Meddelandet VÄGA innebär att du i detta 
läge också kan fastställa försändelser-
nas vikt med den inbyggda vågen. 

Hur du ställer in frankeringstrycket och 
frankeringen beskrivs i kapitlen 5 och 6. 

 TRYCK ENDAST REKLAMMOTIV ultimail trycker bara reklammotivet
(se kapitel 13.4, sid 98). 

 INKOMMANDE POST-STÄMPEL ultimail trycker ”Inkom:” och datum 
(se kapitel 7.2, sid 54). 

ENDAST TRANSPORT, INGET TRYCK Frankeringsmaskinen matar igenom 
brevet men utan att trycka. Detta läge är 
bara meningsfullt att använda i anslut-
ning till automatisk matarenhet eller 
brevtillslutaren (se kapitel 7.3, sid 55).

 FÖRVALSRÄKNARE I detta läge bearbetar ultimail ett i 
förväg inställt antal försändelser 
(se kapitel 7.1, sid 52). 
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13.2 Visa, skriva ut och sända systeminformation 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj VISA SYSTEMINFORMATION.

Du ser systeminformationen. Med pil-
tangenterna kan du bläddra upp och ner i 
listan.

Skriva ut systeminformationen 

• Med -tangenten skriver du ut infor-
mationen på etiketter.

Eller 

• Ha flera tomma kuvert eller kort till 
hands. ultimail skriver ut systeminfor-
mationen i flera listor. 

• Tryck -tangenten.

• Lägg i tomt kuvert eller kort.

ultimail behöver en stund på sig för att 
bygga upp tryckbilden. Först därefter 
startar brevmatningen. ultimail skriver ut 
den första listan med systeminformation. 

• Lägg i ytterligare tomma kuvert när så 
krävs. 

Hur utskriftsprocessen fortsätter kan du 
följa på displayen.

Sända systeminformation

Med funktionen ÖVERFÖRING TILL 
FP-SERVICE skickar du endast på 
uppmaning av Francotyp-Postalia 
Kundservice data till Service.

SETUP

VISA SYSTEMINFORMATION
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13.3 Visa och återställa försändelseräknare 

Försändelseräknaren räknar alla frankeringar (även nollfrankeringar) i läge 
FRANKERING… I andra lägen som TRYCK REKLAMMOTIV, INKOMMANDE 
POST-STÄMPEL och ENDAST TRANSPORT är försändelseräknaren inte aktiv.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten.

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA.

Aktuellt värde för försändelseräknaren 
ser du under RADERA FÖRS.RÄKNA-
RE.

Så sätter du försändelseräknaren på noll:

• Tryck tangenten bredvid 
RADERA FÖRS.RÄKNARE.

• Bekräfta borttagandet med JA.

Försändelseräknaren är nu återställd till 
noll.

Om du inte vill återställa försändelseräk-
naren till noll avbryter du med NEJ. Det 
visade antalet ligger då kvar.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA
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13.4 Visa och återställa reklamräknaren   

Reklamräknaren räknar alla utskrifter (tryck) i läge TRYCK REKLAMMOTIV.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten.

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA.

Det aktuella värdet på reklamräknaren 
ser du under RAD. REKLAM RAKNEV.

Så ställer du tillbaka reklamräknaren till 
noll:

• Tryck på tangenten bredvid 
RAD. REKLAM RAKNEV.

• Bekräfta borttagandet med JA.

Reklamräknaren är nu återställd till noll.

Om du inte vill återställa reklamräknaren 
till noll, avbryter du med NEJ. Det visade 
styckantalet ligger kvar. 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA
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13.5 Ställa in tryckförskjutning   

Tryckbilden hamnar normalt alltid på samma avstånd från den högra brevkanten. 
I särskilda fall kan du behöva förskjuta trycket på kuvertet åt vänster räknat från 
standardpositionen. 

Tryckförskjutningen är inställbar från 0 till 
max 50 mm i steg om 1 mm. Standard-
värde är noll (= ingen förskjutning). 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK. 

I menyn INSTÄLLNING AV TRYCK ser 
du aktuell inställning för tryckförskjut-
ningen. 

Så ställer du in tryckförskjutningen:

• Mata in önskad förskjutning (från 0 till 
50 mm). Värdet visas på statusraden 
till höger.

• Med tangenten bredvid TRYCKFÖR-
SKJUTNING tilldelar du nytt värde.

Tryckförskjutningen är nu inställd.

Försiktigt! Tryckförskjutningen ligger 
kvar som inställning även sedan ultimail 
stängts av fram till nästa ändring. 

Vid tryck på etiketter gäller inte tryckför-
skjutningen. 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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13.6 Restsummevarning – ställa in limitvärde  

ultimail talar om när det kvarvarande portoförrådet underskrider ett visst limitvärde 
(gräns). Limitvärdet för restsummevarningen kan du ställa in.

ultimail talar om när

– Restsumman (Register R1) underskrider inställt limitvärde.
– Resttillgodohavande (aktuell limit) för kostnadsstället underskrider det inställda 

limitvärdet. 

• Ta fram SETUP-meny med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA.

Så ändrar du limitvärdet för restsumme-
varningen:

• Mata in önskat limitvärde. Värdet visas 
till höger på statsuraden.

• Med tangenten bredvid VARNING 
RESTSUMMA tilldelar du värdet.

Limitvärdet för restsummevarningen är 
nu inställt och ligger kvar där fram till 
nästa ändring.

Med C/CE-tangenten kan du ta fram 
standardvärdet för restsummevarning 
(KR 3.000). 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA
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13.7 Tonsignal  

ultimail bekräftar varje tangenttryckning med en pipton. Flera tonsignaler i följd anger 
att något är fel. Du kan anpassa denna funktion som det passar dig.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA.

• Tryck tangenten bredvid LJUDSIGNAL 
flera gånger till dess att du ser den 
önskade inställningen: TILL, FRÅN 
eller ENDAST FELVARNING.

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring. 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

Möjliga inställningar och vad de betyder:

TILL Tonsignal vid varje tangenttryckning

FRÅN Ingen tonsignal

ENDAST FELVARNING Tonsignal vid fel
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13.8 Displaykontrast

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
DISPLAY.

• Med därför inrättad tangent ställer du in 
displaykontrasten SÄNKA eller HÖJA.

Efter varje tangenttryckning ser du ome-
delbart förändringen på displayen. Pröva 
dig fram till dess att du tycker att inställ-
ningen är behaglig.

• Med SPARA lägger du in den nya in-
ställningen.

• Tryck tangenten bredvid BEKRÄFTA 
inom 5 sekunder för att bekräfta.

• Bekräfta den ändrade inställningen på 
popup-meddelandet med -
tangenten.

Displaykontrasten är nu inställd och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring.

Om du inte inom 5 till 10 sekunden gör 
några ändringar eller bekräftar det den 
aktuella inställningen, återgår ultimail till 
den senast använda inställningen av 
displaykontrasten.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

DISPLAY

Aktuell inställning
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13.9 Klockslag

13.9.1 Korrigera klockslag

Det inbyggda batteridrivna systemuret ställer med stor säkerhet in aktuellt datum och 
klockslag. Därav följer att det enbart i sällsynta fall är nödvändigt att korrigera smärre 
avvikelser i systemuret.

Grundinställning och korrigering av större avvikelser hanteras av Francotyp-Postalia.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
TID.

• Korrigera klockslaget med SÄNKA och 
HÖJA.

Klockslaget kan korrigeras i steg om 
5 sekunder. Vid en rättelse kan klock-
slaget ställas fram eller bak 5 minuter.

• Med SPARA lägger du in den nya 
inställningen.

Klockslaget är korrigerat.

Tänk på att klockslaget efter en korrige-
ring inte kan korrigeras igen förrän efter 
sju dagar.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TID

Valt värde
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13.9.2 Sommartid 

ultimail ställer automatiskt om klockslag vid sommartidens början och slut. 
Denna funktion kan du avaktivera.

Aktiver / avaktivera automatisk 
omställning 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
SOMMAR- / VINTERTID.

Menyn SOMMAR- / VINTERTID visar 
under AUTOM. VÄXLING de aktuella 
inställningarna.

Så avaktiverar / aktiverar du den automa-
tiska omställningen:

• Tryck tangenten bredvid AUTOM. 
VÄXLING. Inställningen slår om mellan 
TILL och FRÅN.

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

SOMMAR- / VINTERTID

Möjliga inställningar och vad de betyder:

TILL ultimail ställer automatiskt om klockslag 
vid sommartidens början och slut. 
Tidpunkt för automatiska omställning 
kan du ställa in.

FRÅN ultimail ställer inte om klockslag automa-
tiskt vid sommartidens början och slut.
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Ställa in början och slut på sommar-
tiden 

När du vill ställa in början och slut på 
sommartiden, måste den automatiska 
omställningen vara påslagen.

• Tryck den tillhörande tangenten flera 
gånger till dess att önskade inställ-
ningar för månad, vecka i månaden och 
veckotag visas.

Början och slut på sommartiden är nu 
inställda och förblir så till nästa ändring.

13.9.3 Ställa in tidzon 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  
TIDSZON.

Du ser den inställda tidsförskjutningen.

Tidzonerna kan ställas fram och / eller 
tillbaka i steg om 30 minuter för 
12 timmar. 

Om så skulle behövas: 

• Ställ in tidsförskjutningen med SÄNK 
och HÖJ (för Sverige: 1,0)

• Bekräfta den nya inställningen med 
SPARA.

Tidzonen är nu inställd.

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

TIDSZON
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13.10 Ställa in standbytid (viloläge) 

Standbytiden är den tid som går mellan sista tangentryckning eller sista frankering till 
det att displaybelysningen släcks. Genom att trycka ner valfri tangent eller genom att 
lägga i ett brev ”väcker” du ultimail ur standbyläget. Du kan ställa in ultimail så att den, 
när den aktiveras från standbyläget alltid är inställd på produkten som lagrats under 
Snabbval 1. Läs mer om detta i kapitel 13.11. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 MERA  STANDBYTID.

• Anpassa standbytiden med SÄNKA 
eller HÖJA.

Standbytiden är inställbar mellan 60 och 
600 sekunder.

• Med SPARA lägger du in den visade 
standbytiden.

Standbytiden är inställd och förblir 
samma även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring.

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

MERA

STANDBYTID

Inställd standbytid
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13.11 Standby: Göra Snabbval 1 till standardinställning  

Du kan ställa in ultimail så att den, när den aktiveras ur standbyläge, går tillbaka till 
frankeringsmenyn i standardläge (FRANKERA …)och med den under ”Snabbval 1” 
lagrade produktinställningen. 
Denna funktion är bara verksam, när displayen vid omställning visar standbyläge i 
frankeringsmenyn. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 MERA.

• Tryck tangenten bredvid KORTNR1 
EFT STANDBY. Inställningen växlar 
mellan FRÅN och TILL. 

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring. 

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

MERA
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Möjliga inställningar och vad de betyder:

KORTNR1 EFT STANDBY: TILL Efter att ha aktiverats ur standbyläge är 
ultimail i standardläget FRANKERA… 
och Snabbval 1 är inställt.

Förutsättning: 
Displayen visar frankeringsmenyn. 

FRÅN De aktuella inställningarna i frankerings-
menyn behålls även fortsättningsvis. 
Efter aktivering ur standbyläge är fran-
keringsmenyn oförändrad. 
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13.12 Ställa in standbytid för tryckhuvudet    

Standbytiden är den tid, som tryckhuvudet befinner sig i beredskapläge efter senaste 
utskriften. När den inställda standbytiden gått ut ställer sig tryckhuvudet i tätat läge. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
TRYCK.

Så ställer du in standbytiden:

• Mata in den önskade tiden (från 30 till 
50 sekunder). Värdet visas till höger på 
statusraden.

• Med tangenten bredvid LIGGETID till-
delar du det nya värdet.

Den nya standbytiden är inställd och för-
blir samma fram till nästa ändring.

Mit C/CE-tangenten kan du ta tillbaka 
standardvärde för standbytiden (30 sek-
under). 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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13.13 Ställa in eftergångstid för brevmatningen  

Eftergångstiden för brevtransport är den tid, som går mellan det att sista brevet 
matats ut och att matningen stannar. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
TRYCK  EFTERKÖRNINGSTID 
BREVTRANSPORT.

• Anpassa eftergångstiden med SÄNKA 
eller HÖJA.

Eftergångstiden är inställbar mellan 3 och 
29 sekunder.

• Med SPARA lägger du in den visade 
eftergångstiden.

Brevmatningens eftergångstid är nu 
inställd och förblir samma även sedan 
ultimail stängts av fram till nästa ändring.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK

EFTERKÖRNINGSTID BREVTRANSPORT

Inställd eftergångstid
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13.14 Portotabell  

När portobestämmelser ändras måste du uppdatera portoberäkningen. ultimail stö-
der nerladdning av nya portotabeller från chipkort och nerladdning från datacentral, 
som sker på samma sätt som från TELESET-TeleDataCenter. Omkoppling till den 
nya portotabellen styrs av systemuret i ultimail, dvs den uppdateras automatiskt när 
den träder i kraft.
ultimail kan lagra maximalt två portotabeller. Om du laddar ned ytterligare en porto-
tabell, skriver ultimail över den för tillfället inte använda portotabellen. 

13.14.1 Ladda ned portotabell från kort    

Chipkort med nya portotabeller beställer du hos Francotyp-Postalia.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA PORTOTABELL-
DATA.

ultimail visar informationen om nu använd 
portotabell.

• Håll kortet med nya portotabellen i 
beredskap.

• Tryck tangenten bredvid 
LADDNING AV CHIPKORT.

• Följ anvisningarna på displayen. 
ultimail tar dig steg för steg genom 
nedladdningsprocessen.

Meddelanden och kontrollfrågor skyddar 
mot oavsiktlig nedladdning och överskriv-
ning av data. Läs uppmärksamt medde-
landena på displayen!

Vid uppdatering av portotabeller kan det i 
en del fall inträffa att de lagrade snabb-
valen raderas och ersätts med ny tilldel-
ning.

SETUP

REDIGERA PORTOTABELLDATA
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13.14.2 Ladda ner portotabeller från datacentral 

För nerladdning av portotabeller kan ultimail koppla upp sig mot datacentralen. 
Mer information om möjliga uppkopplingssätt mot datacentral kan du läsa mer om 
i kapitel 13.16.

• Kontrollera att den förbindelseväg, som 
ultimail ställts in för (internt modem, 
GSM-modem eller mailcredit) är klar för 
uppkoppling mot datacentralen. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA PORTOTABELL-
DATA.

ultimail visar informationen om nu använd 
portotabell.

• Tryck tangenten bredvid 
AKTUALISERA PORTOTABELL.

ultimail kopplar upp sig mot datacentra-
len. På displayen visas information över 
status (Uppkoppling pågår, Data-överfö-
ring...). I slutet av nerladdningen visas 
information om portotabellen.

• Avsluta processen med FORTSÄTT. 

Vid uppdatering av portotabeller kan det i 
en del fall inträffa att de lagrade snabb-
valen raderas och ersätts med ny tilldel-
ning. Var därför mycket noga med att följa 
alla meddelanden på displayen.

SETUP

REDIGERA PORTOTABELLDATA
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13.14.3 Ta bort portotabeller 

Försiktigt! Det går inte att radera enbart en portotabell i ultimail. Vid radering 
försvinner samtliga i ultimail lagrade portotabeller. Utan giltig portotabell 
kan du inte frankera! 

När portotabeller raderas, försvinner också snabbvalen.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj REDIGERA PORTOTABELL-
DATA  RADERING AV ALLA 
PORTOTABELLER.

• Bekräfta kontrollfrågan med JA.

ultimail tar bort alla lagrade portotabeller. 

Innan du åter kan frankera med ultimail, 
måste du ladda ned en ny portotabell. 

SETUP

REDIGERA PORTOTABELLDATA

RADERING AV ALLA PORTOTABELLER



ultimail 65 Plus / 95 Plus (MMI version) – Användarhandbok114
13.15 Integrerad våg   

13.15.1 Tarera (nollställa)  

Den integrerade vågen kalibreras automatiskt. Om du vill väga med något slags extra 
belastning (t.ex. en extra vågtallrik) eller om vågen inte hittar nollpunkten, måste du 
tarera (nollställa) vågen.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
INBYGGD VÅG.

• Åstadkomma önskad grundinställning 
för vågen: 
Avlasta vågtallriken eller lägg på fast 
tyngd (vågskålen).

• Tryck tangenten bredvid TARERING.

På displayen visas några sekunder 
meddelandet att vågen tareras. Så snart 
detta meddelande slocknar är vågen 
tarerad (nollställd). 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

INBYGGD VÅG
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13.15.2 Ställa in gravitationen  

Vågen behöver, för att kunna fastställa vikt, känna dragningskraften (gravitationen) 
mellan jorden och föremålet på vågtallriken. Denna kraft påverkas av breddgrad och 
avstånd från jordens medelpunkt. För ett exakt fastställande av vikt måste du därför 
ange var din frankeringsmaskin är uppställd. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
INBYGGD VÅG.

• Tryck tangenten bredvid GRAVITY.

• Ange aktuell plats (län). 

ultimail tar över inställningen och går 
tillbaka till menyn INSTÄLLNING AV DEN 
INBYGGDA VÅGEN.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

INBYGGD VÅG
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13.15.3 Ställa in i läge vägning 

I menyn INSTÄLLNING AV DEN INBYGGDA VÅGEN kan du sätta läge vägning på 
NORMAL och helt enkelt använd ultimail som en våg. Då måste differentierad 
vägning vara avslagen. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
INBYGGD VÅG.

• Tryck tangenten bredvid 
VÄGNINGSLÄGE. Inställningen slår 
om från LOCK till NORMAL.

Läge vägning NORMAL står inte till förfo-
gande för portoberäkningen. 

När du lämnar menyn återställer ultimail 
automatiskt läge vägning till LOCK.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

INBYGGD VÅG

Möjliga inställningar och vad de betyder:

LOCK
  (standardinställning)

När du lägger till ytterligare försändelser 
till den på vågtallriken och sedan tar bort 
dem visar vågen inte någon ny vikt. 
Ursprunglig siffra kvarstår.

 NORMAL ultimail fastställer kontinuerligt vikten av 
det som ligger på den och visar vikten i 
varje ögonblick.
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13.15.4 Sätta på / stänga av differentialvägning (tillval) 

Differentialvägning är bara tillgänglig när tillvalet ”Differentialvägning” har kopplats in 
(frisläppts) på ditt frankeringssystem (se kapitel 13.23.2 på sid 132).

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
INBYGGD VÅG.

• Tryck tangenten bredvid DIFFERENTI-
ALVÄGNING. Inställningen växlar 
mellan FRÅN och TILL. 

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

INBYGGD VÅG

Möjliga inställningar och vad de betyder:

DIFFERENTIALVÄGNING
TILL

ultimail fastställer en försändelses vikt 
först efter det att den tagits bort från våg-
tallriken (se kapitel 7.4, sid 56).

FRÅN ultimail fastställer en försändelses vikt 
efter det att den lagts på vågtallriken 
(se kapitel 5.1.3.2, sid 31).
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13.16 Uppkoppling mot datacentral  

För kommunikationen mellan ultimail och en datacentral (t.ex. för portonerladdning / 
TELESET TeleDataCenter) finns följande möjligheter: 

– Uppkoppling över det seriella, i ultimail inbyggda, analoga modemet och en tele-
fonledning. Hur du ställer in modemparametrarna kan du läsa om i kapitel 13.16.1. 

– Uppkoppling över GSM-modem, som finns som tillval. Detta externa mobila 
modem kan du beställa hos Francotyp-Postalia. Hur du ställer in ultimail för an-
vändning med ett GSM-modem kan du läsa om i kapitel 13.16.2. 

– Internetuppkoppling via en persondator (PC) och programprodukten mailcredit 
från Francotyp-Postalia. För detta behöver du mailcredit kit för frankeringssystemet 
ultimail, som du kan beställa hos Francotyp-Postalia. Information om hur du 
ansluter din frankeringsmaskin till PCn och ställer in internetuppkopplingen mot 
datacentralen finns i Användarhandbok för mailcredit. 

För ultimail måste lämplig modemkonfiguration ställas in. Tabellen på sid 120 visar 
och förklarar möjliga inställningar.

13.16.1 Internt modem  

För ultimails inbyggda modem måste du ställa in lämpliga valparametrar för uppkopp-
ling via telefon.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MODEM.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MODEM
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Ställa in inbyggt modem  

• Tryck tangenten bredvid MODEMTYP. 
Inställningen växlar mellan EXTERN 
och INTERN.

När MODEMTYP INTERN är inställd: 

• Öppna menyn för konfiguration av det 
inbyggda modemet med FORTSÄTT. 

Ställa in valparametrar  

Menyn INSTÄLLNING AV MODEMKON-
FIGURATION visar de möjliga parame-
terinställningarna. Tabellen på sid 120 
visar och förklarar parametrarna.

Under tiden som inställningen pågår blir 
parametrar, som inte är tekniskt menings-
fulla gråfärgade medan de andra aktuella 
parametrarna framhävs i svart.

• Tryck tillhörande tangenter så många 
gånger som krävs för att alla nödvän-
diga inställningar visar önskat värde.

För att ansluta till linjen med en siffra: 
Med PREFIX öppnar du menyn för att 
ställa in / ändra visad siffra.

• Med SPARA lagrar du den visade 
modemkonfigurationen.

ultimail visar den lagrade modemkonfigu-
rationen. 

• Med FORTSÄTT avslutar du modem-
konfigureringen. 
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Möjliga inställningar och vad de betyder: 

Rad Inställning Förklaring

MODEMTYP  INTERN  Använder det inbyggda modemet

För det inbyggda modemet måste du 
ställa in valparametrarna så att de 
stämmer med er telefonanslutning 
(Anslutning, …)

EXTERN Om det skulle vara så att det inbyggda 
modemet inte passar för er telefonans-
lutning.

– Om du vill använda ett 
GSM-modem läs om detta i 
kapitel 13.16.2 på sid 121.

– Om du vill använda mailcredit för 
snabb internetuppkoppling mot data-
central, beställer du mailcredit kit för 
ultimail från Francotyp- Postalia. Hur 
du ställer in ultimail för användade 
med mailcredit kan du läsa om i An-
vändarhandbok för mailcredit.

TYP AV TELEFONLINJE HUVUDANSLUTN. ultimail är kopplad direkt på en huvud-
linje.

ANSLUTNING ultimail är kopplad på en anslutnings-
linje.

LINJEVALS-
PARAMETRAR
(Bara för anslutningsslag 
ANSLUTNING)

PREFIX Fastställer hur man från anslutningen 
kommer ut på linjen. 
Vanligen väljer du PREFIX.

HookFlash-tiden för det inbyggda 
modemet är fast inställt till 200 ms.

JORDKNAPP

HOOK FLASH

PREFIX  
(Bara när man ska komma 
ut på linjen med PREFIX)

Prefixet beror på an-
knytningssystemet och 
kan vara flersiffrigt. 
Vanligtvis används 0. 

Ett W visar att systemet 
ska avvakta kopplings-
ton.

Ett komma (,) visar en 
inlagd paus.

För att ställa in prefix öppnar ultimail en 
meny.

Riktnummer knappar du in med siffer-
tangenterna. 

Med LÄGG TILL VÄNTA fastställer du 
att systemet efter val av riktnummer 
ska vänta på uppkopplingston.

Med LÄGG TILL PAUS kan du ställa in 
en paus i valet. 
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13.16.2 Externt Modem (tillval) 

Om det skulle vara så att det inbyggda modemet inte passar till er telefonanslutning, 
kan du använda ett GSM-modem (mobilmodem) – levereras av Francotyp-Postalia – 
för kommunikationen med datacentralen. 

Varning! innan du ansluter GSM-modemet till ultimail: Läs noga igenom 
produktinformationen, som levereras med modemet. Var särskilt uppmärk-
sam ppå hur GSM-modemet ska hanteras. 

Ansluta GSM-modem till ultimail 

• Stäng av frankeringssystemet ultimail.

• Ta fram GSM-modemet. Läs noga 
igenom den produktinformation, som 
levererades med GSM-modemet. 

• Sätt in förbindelsekabeln i ultimails 9-
poliga gränssnitt och skruva fast den. 
Gränssnittsurtaget sitter på baksidan 
av frankeringsmaskinen och är utmärkt 
med symbolen .

• Anslut GSM-modemets nätkabel i ett 
jordat eluttag (220 - 240 V växelström). 

• Sätt på ultimail.

Ställa in uppkoppling över GSM-mo-
dem

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MODEM.

Förbindelsekabel
GSM-modem 

Nätanslutning 

Antennanslutning

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MODEM
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Ställa in modemtyp ”extern”   

• Tryck tangenten bredvid MODEMTYP. 
Inställningen växlar mellan INTERN 
och EXTERN.

MODEMTYP EXTERN är inställd: 

• Bekräfta med FORTSÄTT och fortsätt 
konfigurationen. 

Lägga in / ändra PIN 

• Öppna menyn för att lägga in / ändra 
PIN med BYT PINKOD.

• Mata in PIN-koden (minst fyra tecken) 
för modemets SIM-kort.

• Lagra PIN-koden med SPARA.

ultimail visar den lagrade modemkonfigu-
rationen. 

• Avsluta modemkonfigurationen med 
FORTSÄTT. 
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13.17 Ändra telefonnummer 

ultimail lagrar viktiga telefonnummer. I den här menyn kan du se och ändra lagrade 
telefonnummer. 

Försiktigt! Felaktig inställning av telefonnumret till TELESET-TeleData-
Center (TDC) gör det omöjligt att ladda ned porto.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  ÄNDRA TELE-
FONNUMMER.

ultimail öppnar menyn TELEFON-
NUMMER.

• Tryck tangenten bredvid det telefon-
nummer, som du vill ändra.

ultimail öppnar en meny för att ändra 
angivet telefonnummer. 

• Skriv in det nya telefonnumret. Med 
funktionen INFOGA BLANKTECKEN 
kan du översiktligare presentera tele-
fonnumren.

• Med SPARA tilldelar du det visade 
telefonnumret.

När du är säker på att du verklighen vill 
ändra det här telefonnumret:

• Bekräfta kontrollfrågan med JA.

ultimail lagrar det nya telefonnumret. 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

ÄNDRA TELEFONNUMMER
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Telefonnumren och vad de betyder:

 TDC Numret går till TELESET-TeleDataCen-
ter. Detta nummer ringer ultimail upp för 
TELESET-processen.

 SMMC Numret går till Security Module Manage-
ment Center.
Detta nummer ringer ultimail upp för 
speciella serviceändamål.

 RSI Telefonnummer till Remote Services 
Infrastruktur. Detta telefonnummer 
ringer ultimail upp i servicesyfte (t.ex. för 
att sända data till Kundservice).

 FÖR DIN BESTÄLLNING På detta telefonnummer kan du beställa 
tillbehör och förbrukningsmaterial.

 SERVICE Numret går till Kundservice.
För dina frågor och problem när du arbe-
tar med ultimail. 

 FJÄRRDIAGNOS (Inte upptaget.) 
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13.18 Välja språk för användaranvisningarna  

Användargränssnittet på ultimail stöder för närvarande både svenska och engelska. 
Omställning av språk sker med omedelbar verkan.

Byta till användargränssnitt på 
engelska 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  SPRÅK.

Språket i menyerna ställs omedelbart om 
från svenska till engelska.

Alla angivelser i portotabellen (dvs för-
sändelsedata i vågmenyn) såväl som 
reklambudskap och namn på kostnads-
ställen, reklammotiv… förblir oförändrat 
svenska.

Byta tillbaka till användargränssnitt på 
svenska 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEM SETTINGS  MORE  
MORE  LANGUAGE.

Språket i menyerna ställs omedelbart om 
från engelska till svenska.

Det valda språket är aktivt och förblir så 
till nästa ändring.

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

SPRÅK

SETUP

SYSTEM SETTINGS

MORE

MORE

LANGUAGE
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13.19 Hög tryckkvalitet 

För ännu bättre tryckresultat och en särskilt jämn tryckbild finns på ultimail funktionen 
”Hög Tryckkvalitet” tillgänglig. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 MERA.

• Tryck tangenten bredvid HÖG KVAL 
UTSKRIFT. Inställningen växlar mellan 
FRÅN och TILL. 

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring. 

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

MERA
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13.20 Nytt PC-Protokoll 

PC-protokollet fastställer vilka parametrar som ultimail överför till persondatorn (t.ex. 
vid användning av kostnadsställeprogrammet KARAT). Med den på fabriken satta 
inställningen ”NYTT PC-PROTOKOLL: TILL” torde dataöverföringen i de allra flesta 
fall fungera friktionsfritt. 
Enbart i händelse av problem vid kommunikationen mellan ultimail och PC-program-
met behöver du ändra denna inställning.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 MERA.

Möjliga inställningar och vad de betyder:

HÖG KVAL UTSKRIFT
FRÅN

ultimail trycker med standardkvalitet.

 TILL ultimail använder en större mängd bläck 
vid tryckningen med högre tryckkvalitet 
som resultat. 

Tips: Den tvådimensionell streckkoden i 
frankeringstrycket påverkas inte av 
detta.

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

MERA
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• Tryck tangenten bredvid NYTT PC-
PROTOKOLL. Inställningen växlar 
mellan TILL och FRÅN. 

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring. 

Möjliga inställningar och vad de betyder:

NYTT PC-PROTOKOLL: TILL
(standardinställning)

ultimail arbetar nu med det nya 
PC-protokollet (t.ex. för mailreport). 

FRÅN ultimail aktiverar ett PC-protokoll. som 
innebär att endast en reducerad data-
mängd överförs.
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13.21 TELESET & RSI 

ultimail ger dig möjlighet att utan ytterligare kommandon i samband med nerladdning 
av porto (TELESET TeleDataCenter) också överföra aktuella systeminställningar, 
programvarustatus och information om eventuella störningar, till en diagnos-server. 
Skulle behovet uppstå har Francotyp-Postalia Kundservice därmed omedelbart 
tillgång till all viktig information om ert frankeringssystem och kan snabbare och 
effektivare bistå er. 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA.

• Tryck tangenten bredvid TELESET & 
RSI. Inställningen växlar mellan FRÅN 
och TILL. 

Den visade inställningen är nu aktiv och 
förblir så även sedan ultimail stängts av 
fram till nästa ändring. 

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA
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13.22 Utfärda MASTER card 

Den som har ett MASTER card kan med denna funktion utfärda ytterligare MASTER 
card.

• Sätt i MASTER card.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  SKAPA NYTT 
MASTERCARD.

• Följ anvisningarna på displayen.

ultimail kontrollerar det isatta kortet och 
programmerar upp ett nytt MASTER card 
för frankeringssystemet.

Möjliga inställningar och vad de betyder:

TELESET & RSI
TILL

I samband med varje portonerladdning 
(TELESET TeleDataCenter) överför 
ultimail alla viktiga systemdata till 
Francotyp-Postalia Kundservice.

FRÅN ultimail överför inte vid portonerladdning 
(TELESET TeleDataCenter) några data 
till Francotyp-Postalia Kundservice. 
Skulle behovet uppstå måste du 
använda funktionen ÖVERFÖRING 
TILL FP-SERVICE för dataöverföringen 
(se kapitel 13.2 på sid 96). 

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

SKAPA NYTT MASTERCARD
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13.23 Tilläggsfunktioner bygga ut / spärra 

13.23.1 Utvidga kostnadsställeadministrationen 

ultimail 65 Plus har standardmässigt 50 platser för kostnadsställen. Du kan utöka 
dessa upp till 100 platser. På ultimail 95 Plus finns stöd för 100 kostnadsställen. 
Antalet kan byggas ut upp till 200. För det behöver du en frigivningskod, som du kan 
beställa från Francotyp-Postalia.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR 
MERA  ANTAL KST.

• Knappa in frigivningskoden.

• Bekräfta inmatningen med FORT-
SÄTT.

De extra kostnadsställena är nu tillgäng-
liggjorda. Antalet tillgängliga kostnads-
ställen kan du se i menyn SYSTEM-
INSTÄLLNINGAR under ANTAL KST. 

Du kan återställa antalet kostnadsställen. 
Stegen för att göra det är precis samma 
som när du utökar dem.

Försiktigt! Vid återställande av kostnads-
ställena raderas de lagrade kostnadsstäl-
len som då frigörs. 
Vi rekommenderar att du före återställan-
det skriva ut all information 
(se kapitel 10.5, sid 78).

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

ANTAL KST
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13.23.2 Differentierad vägning 

Användare av ultimail med integrerad våg kan sätta på funktionen ”Differentierad 
vägning”. För det behöver du en frigivningskod, som du kan beställa från Francotyp-
Postalia.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 DIFFERENTIALVÄGNING 
AKTIVERA / DEAKTIVERA.

• Knappa in frigivningskoden.

• Bekräfta inmatningen med FORT-
SÄTT.

Funktionen ”Differentierad vägning” är 
antingen påsatt eller avstängd.

Hur du sätter på funktionen ”Differen-
tierad vägning” och använder den kan du 
läsa mer om i kapitel 7.4 på sid 56.

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

DIFFERENTIALVÄGNING 
AKTIVERA / DEAKTIVERA
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13.23.3 InfoPrint  

InfoPrint är en program, med vilken du kan hantera och arkivera information från FP-
frankeringsmaskinen om kostnadsställen, försändelser och själva systemet i din PC. 
InfoPrint erbjuder bl.a. följande funktioner: 
– Läsa och skriva ut information om kostnadsställen
– Läsa och skriva ut systeminformation och register 
– Exportera data (t.ex. för vidare bearbetning med MS Excel och MS Access).

Du kan bara använda InfoPrint för din ultimail, om InfoPrint-funktionen på franke-
ringsmaskinen är tillgängliggjord (frisläppt). Den för maskinen unika frigivningskoden 
och den särskilda gränssnittskabeln för anslutning till PC beställer du hos Francotyp-
Postalia.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
MERA  MERA  MERA  MERA 

 INFOPRINT AKTIVERA / DEAKTI-
VERA.

• Knappa in frigivningskoden.

• Bekräfta inmatningen med FORT-
SÄTT.

Funktionen ”InfoPrint” är antingen påsatt 
eller avstängd.

MERA

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

MERA

MERA

MERA

INFOPRINT AKTIVERA / DEAKTIVERA
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14 Service och underhåll

Låt auktoriserad servicetekniker rengöra och ge service på din ultimail en gång om 
året. Det är ett bra sätt att försäkra dig om störningsfri användning under lång tid. 
Ta gärna en titt på våra förmånliga underhålls- och serviceavtal.

Följande åtgärder för rengöring och underhåll kan du själv utföra:

– Rengöring av de yttre delarna av maskinkåpan

– Byte av bläckpatron

– Justering av bläckpatron

– Rengöring av trycksystemet 

– Byta ut fliesinsatsen

– Fylla på vattentanken för fuktaren (brevtillslutare / automatisk matarenhet) 

– Anpassa fuktningsgraden (brevtillslutare / automatisk matarenhet) 

– Rengöra / byta svampen för fuktning (brevtillslutare / automatisk matarenhet) 

– Rengöra / byta ut borstar (brevtillslutare / automatisk matarenhet) 

– Byta batteri.

14.1 Rengöra frankeringssystemet ultimail 

Varning! Var noga med att inte fukt eller främmande föremål kommer in i det 
inre av ultimail. Dra omedelbart ur stickkontakten om detta ändå skulle 
inträffa. Låt därefter servicetekniker se över frankeringssystemet ultimail 
innan det åter tas i bruk.

• Stäng av frankeringssystemet ultimail.

• Dra ut nätsladden från frankerings-
maskinen och i förekommande fall 
även den automatiska matarenheten, 
ur strömurtaget.

• Avlägsna smuts på maskinkåpan med 
en lätt fuktad trasa. Du kan också 
använda något av de vanligaste 
rengöringsmedlen.

AV

Strömbrytare 
(maskinens 
baksida)
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14.2 Byta bläckpatron  

ultimail påminner dig om när det är dags att byta bläckpatron. När patronerna är 
tomma startar ultimail automatiskt den programstyrda proceduren för utbyte och 
justering av patroner. Du måste byta båda patronerna innan du åter kan använda 
maskinen. 

Om du någon gång skulle vilja byta bläckpatronerna innan utbytesproceduren startar 
av sig själv, kan du ta fram denna på SETUP-menyn. Läs mer om detta i avsnittet 
”Starta utbytesproceduren…” på sid 140.

Vi rekommenderar att du alltid har två nya bläckpatroner som reserv i beredskap.

Vi rekommenderar att du varje gång du byter bläckpatroner, också rengör kontak-
terna i hållaren för bläckpatronerna. För det använder du det särskilda rengöringskitet 
för ink-jettrycksystem ”clean & renew”, som du kan skaffa från Francotyp-Postalia.

Varning! Bläcket kan vara farligt att förtära. Undvik att få bläckstänk i ögo-
nen. Förvaras oåtkomligt för minderåriga. Ytterligare användningsanvisning-
ar medföljer förpackningen. 

Försiktigt! För att undvika skador på trycksystemet är det viktigt att du följer 
dessa instruktioner och anvisningar: 

• Vi rekommenderar dig att bara använda av FP godkända tillbehör och FP 
originaldelar. 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. 

• Byt alltid ut bläckpatronerna parvis. Använd alltid nya bläckpatroner vid 
byte. 

• Byt bläckpatronerna först när ultimail uppmanar till detta. Bläckpatronerna 
står då i läge för att bytas ut. 
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Patronbyte 

Med detta meddelande uppmanar ultimail 
dig att byta till nya bläckpatroner… 

• Följ anvisningarna på displayen.

• Bekräfta varje genomfört arbetssteg 
med FORTSÄTT.

De enskilda arbetsstegen (öppna luckan 
till bläckpatronerna, ta ur de gamla patro-
nerna…) beskrivs här utförligt. 

Ta bort bläckpatronerna…   

• Öppna luckan till bläckpatronerna med 
ett bestämt ryck. Öppna så långt som 
möjligt.

Tips: Ta i ordentligt. Luckan till bläck-
patronerna har en främre kant, ungefär i 
mitten, med snäppförslutning. 

Öppna den gröna spärren på båda patro-
nerna:

• Den vänstra patronspärren med ett 
kvarts varv medurs.

• Den högra patronspärren med ett 
kvarts varv moturs.
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• Lyft upp båda bläckpatronerna ur 
hållaren.

Sätta in nya bläckpatroner…  

Försiktigt! Sätt inte in bläckpatronerna 
förrän de temperaturmässigt anpassat 
sig till frankeringsmaskinen (t.ex. efter 
förvaring i källare eller transport i kall bil). 
Annars kan inte kalibreringen genom-
föras med gott resultat.

• Ta ut de nya bläckpatronerna ur för-
packningen.

• Ta bort skyddet för munstycket. 

Detaljerad beskrivning av detta finner 
du i bipacksedeln, som följer med varje 
bläckpatronförpackning.

• Sätt in båda bläckpatronerna. Patro-
nernas kontakter måste därvid riktas 
bakåt, dvs mot maskinens baksida.
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Stäng igen den gröna spärren om båda 
patronerna:

• Den vänstra patronspärren med ett 
kvarts varv moturs.

• Den högra patronspärren med ett 
kvarts varv medurs.

Försiktigt! Kontrollera noga att båda 
patronerna verkligen sitter fast innan du 
stänger igen luckan till dem.

• Stäng luckan till bläckpatronerna. 
Snäppförslutningen kommer hörbart på 
plats.

Kalibrera…

Efter byte av bläckpatronerna kalibrerar 
ultimail dem. På displayen kan du se hur 
processen fortskrider. Ha tålamod med 
att kalibreringen tar en stund att genom-
föra. 

Tryckanläggningen rengörs…

I anslutning till kalibreringen rengörs 
också bläckpatronerna. Hela rengöringen 
sker automatiskt.
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Justera bläckpatronerna… 

ultimail fortsätter med proceduren för att 
justera bläckpatronerna och uppmanar 
dig att lägga i ett tomt brev.

• För provtrycket lägger du i ett tomt 
kuvert. 

ultimail utför provtrycket.

Vågräta linjer

• Fastställ vilket nummer på provtrycket, 
där de vågräta delstrecken allra bäst 
stämmer överens med varann. 

• Skriv in detta nummer med siffertang-
enterna. Det inmatade numret visas på 
displayen vid ”Din inmatning: __”.

• Bekräfta med FORTSÄTT.

Lodräta linjer

• Fastställ vilket nummer på provtrycket, 
där de lodräta delstrecken allra bäst 
stämmer överens med varann.
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• Skriv in detta nummer med siffertang-
enterna. Det inmatade numret visas på 
displayen vid ”Din inmatning: __”.

• Läs noga igenom texten på displayen. 
Välj sedan:

TESTA DEN NYA JUSTERINGEN, för 
att upprepa justeringen 

eller

AVSLUTA JUSTERINGEN. 

• Om det behövs, upprepar du juste-
ringen ända till dess att bläckpatro-
nerna sitter precis som de ska. 

Starta utbytesproceduren… 

Om du någon gång skulle vilja byta bläck-
patronerna innan du uppmanas till detta 
av ultimail, kan du ta fram utbytesproce-
duren i SETUP-menyn.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK  BYTE PATRON.

Utbytesproceduren startar: ultimail upp-
manar dig att öppna luckan till patronerna 
och att byta ut dem.

• Byt patronerna. Följ anvisningarna för 
patronbyte på sidorna 136 till 140.BYTE PATRON

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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14.3 Justera bläckpatronerna  

Justeringsproceduren tar du bara fram när frankeringstrycket uppvisar förskjutningar. 
Genom att justera (rätta till) bläckpatronerna får du åter en felfri tryck bild utan 
förskjutningar. 

Ta fram justeringsproceduren 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK  JUSTERING PATRON.

ultimail startar en procedur för att justera 
patronerna. Följ anvisningarna på dis-
playen.

Mer om enskilda delar av justeringspro-
ceduren kan du läsa om på sidorna 139 
till 140.

JUSTERING PATRON

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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14.4 Rengöra trycksystemet 

14.4.1 Starta automatisk rengöring av trycksystemet 

Det är enbart när kvaliteten på trycket inte är tillfredsställande (t.ex. vid vita fläckar i 
trycket efter en längre tid utan användning) som du ska starta rengöringen av bläck-
patronerna.

Rengöring 

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK  RENGÖRING 
TRYCKENHET.

Meddelanden informerar om den pågå-
ende rengöringsprocessen. 

Intensivrengöring 

Intensivrengöringen ska du starta om den 
normala rengöringen inte förbättrar tryck-
kvaliteten tillräckligt.

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK  INTENSIV RENGÖRING 
TRYCKENHET.

Meddelanden informerar om den pågå-
ende rengöringsprocessen. 

• Testa tryckkvaliteten med hjälp av en 
provutskrift med portovärdet ”000:00” 
(se kapitel 4.3, sid 19).

Vid svårartad nedsmutsning kan det hän-
da att inte ens intensivrengöring förbätt-
rar tryckkvaliteten tillräckligt. I sådana fall 
kan du själv rengöra skrivhuvudena för 
hand (se sid 143). 

RENGÖRING TRYCKENHET

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK

INTENSIV RENGÖRING TRYCKENHET

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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14.4.2 Rengöra tryckhuvudet för hand 

Försiktigt! Oskicklig rengöring av tryckhuvudena kan skada dem och göra 
dem obrukbara. För att skydda tryckhuvudena bör du därför noga följa dessa 
anvisningar:

• Om det blir problem med utskriftskvaliteten bör du i första hand köra 
igenom den rengöringsrutin, som finns inbyggd i ultimail. 
Läs om detta i kapitel 14.4 på sid 142.

• Enbart i undantagsfall när intensivrengöringen av tryckhuvudena inte åter-
ställer 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.

Ställa bläckpatronerna i läge för utbyte 

• Ta fram SETUP-menyn med 
 -tangenten. 

• Välj SYSTEMINSTÄLLNINGAR  
TRYCK  BYTE PATRON.

Nu är bläckpatronerna klara att bytas ut. 

Ta bort bläckpatronerna

Försiktigt! Förväxlade bläckpatroner kan 
leda till störningar i trycksystemet. Ta där-
för bara ut en bläckpatron åt gången för 
rengöring. Då undviker du förväxling av 
bläckpatronerna när du sätter tillbaka 
dem. 

• Öppna luckan till bläckpatronerna.

• Ta ut en bläckpatron.

BYTE PATRON

SETUP

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

TRYCK
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Rengöra tryckhuvudet 

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

Om du inte har avhärdat vatten till hands, 
kan du använda vanligt vattenlednings-
vatten. De mineraler, som finns i vatten-
ledningsvatten, kan dock lämna efter sig 
avlagringar på tryckhuvudena.

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

• Håll bläckpatronerna som visas på 
bilden. Munstyckena hålls nedåt!

• Torka sakta och försiktigt av tryck-
huvudena i pilens riktning. Upprepa 
detta ett par gånger. 

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

• Sätt tillbaka bläckpatronen.

• Ta ut den andra bläckpatronen och 
rengör den på samma sätt.

• Sätt tillbaka bläckpatronen.

• Stäng luckan till bläckpatronerna. 

• Justera bläckpatronen 
(se kapitel 14.3).

Närmare om hur du tar ut och sätter in 
bläckpatronerna kan du läsa om på 
sidorna 136 till 140. 
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14.5 Byta ut fliesinsats 

Fliesinsatsen är till för att suga upp överflödigt bläck och sitter i brevmatningen 
nedanför tryckhuvudets tryckläge. Insatsen bör bytas ut efter 100 000 utskrifter, dock 
senast efter ett år. 
I undantagsfall kan byte vara påkallat redan efter ett halvt år.

Varning! Ta inte i de med varningstecken markerade riskområdena. Se till 
att hålla långt hår, fingrar, vida klädesplagg, halsdukar, smycken och 
liknande på säkert avstånd från rörliga maskindelar. 

Försiktigt! Det kan sitta kvar färg på brevmatningsbanan och på fliesin-
satsen. Var noga med att du inte får färgfläckar på kläder eller andra föremål. 
Använd ett underlag när du lägger ifrån dig brevmatningen och fliesinsatsen. 

• Lös ut brevmatningen: 
Ta tag i öppningen och tryck regeln 
uppåt.

• Dra ut brevmatningen åt höger ut ur 
ultimail.

• Lägg brevmatningen på ett underlag.

• Lyft med fingertopparna upp den högra 
och den vänstra fliken på den nedsmut-
sade fliesinsatsen.

• Ta ut fliesinsatsen ur brevmatningen. 
Den nedsmutsade fliesinsatsen kan 
slängas med vanliga hushållssopor.

• Vid behov kan brevmatningens kåpa 
rengöras med en duk / trasa med god 
uppsugningsförmåga.
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• Granska den nya fliesinsatsen mot en 
ljuskälla. Fliesmaterialet ska uppvisa 
ett jämnt skikt utan några luckor.

• Vid behov kan fliesmaterialet tryckas 
på plats med ett spetsigt föremål.

• Ta tag i flikarna till vänster och höger 
med tummen och pekfingret.

• Sätt in fliesinsatsen i brevmatningen. 
Den sneda fliken pekar mot mitten av 
brevmatningen.

Tryck fast

Utan luckor (besiktning)

Sned flik
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• Tryck med jämn fördelning fliesinsat-
sen neråt till dess att den hörbart hakar 
i på båda sidor. Den passar in i brev-
matningens kontur.

• Skjut in brevmatningen. Låsningen 
hakar hörbart i.

ultimail är åter klar för användning.
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14.6 Fylla vattentanken (brevtillslutare / automatisk matarenhet)   

Vi rekommenderar att du använder ”sealit”, den särskilt framtagna tillslutningsvät-
skan från Francotyp-Postalia. Användning av vattenledningsvatten kan inverka 
negativt på tillförlitligheten för brevtillslutningen. Brevtillslutaren och den automatiska 
matarenheten har samma slags fuktningsenhet. Att fylla denna vattentank sker på 
precis samma sätt.  

Varning! När du arbetar med vattentanken ska du vara noga med att följa 
dessa säkerhetsanvisningar:

• Övertyga dig om att förslutningen till vattentanken verkligen är tillskruvad 
och helt tät innan du sätter in tanken med öppningen nedåt i maskinen.

• Var mycket försiktig när du hanterar tillslutningsvätskan. Dra omedelbart 
ur stickkontakten om det skulle komma tillslutningsvätskan i det inre av ul-
timail. Låt därefter servicetekniker se över frankeringssystemet innan det 
åter tas i bruk.

• Öppna luckan genom att trycka på den 
lilla fördjupningen och öppna sedan så 
långt det går.

• Ta ut vattentanken ur utrymmet.

Fördjupning
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• Skruva av locket till vattentanken.

• Töm vattentanken fullständigt. Rengör 
vid behov.

• Fyll vattentanken med tillslutningsvät-
skan ”sealit”.

• Sätt på locket till vattentanken och 
skruva fast det ordentligt. 

• Vänd upp och ner på vattentanken i 
”säker miljö” (t.ex. över ett handfat) för 
att testa att förslutningen verkligen är 
tät.

• Sätt in vattentanken i dess utrymme 
med förslutningen nedåt.

• Stäng luckan och lås fast den med ett 
lätt tryck på den lilla fördjupningen.
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14.7 Anpassa fuktningsgraden (brevtillslutare / automatisk matarenhet)   

I produktsortimentet finns två olika långa slangstycken att sätta på locket till vatten-
tanken. Därigenom kan du anpassa fuktningsgraden av försändelserna. Genom att 
sätta på ett längre slangstycke minskar du fuktningen: Ju längre slangstycke desto 
mindre fukt på kuvertflikarna.

• Ta ut vattentanken ur dess utrymme 
(mer om detta kan du läsa i kapitel 14.6 
på sid 148).

Normal fuktning (utan slangstycke) 

• Fuktningen har redan på fabriken 
ställts in för att du i de flesta fall ska få 
bästa funktion.

Minska fuktningen  

• Sätt fast det korta slangstycket på 
vattentankens lock.

Eller

• För ännu mindre fuktning sätter du fast 
det långa slangstycket på vattentan-
kens lock.

• Sätt in vattentanken med locket nedåt i 
utrymmet. Stäng luckan. (Se sid 154.)

Lock utan 
slangstycke

Lock med 
slangstycke
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14.8 Rengöra / byta fuktarsvampen (brevtillslutare / automatisk matarenhet)   

Brevtillslutaren och den automatiska matarenheten har samma slags fuktningsenhet. 
Rengöring / byte av svampen sker på precis samma sätt. 

Varning! När du rengör och / eller byter fuktarsvampen i brevtillslutaren eller 
den automatiska matareheten ska du vara noga med att följa dessa säker-
hetsanvisningar:

• Var mycket försiktig när du hanterar tillslutningsvätskan. Dra omedelbart 
ur stickkontakten om det skulle komma tillslutningsvätskan i det inre av 
ultimail. Låt därefter servicetekniker se över frankeringssystemet innan 
det åter tas i bruk.

• Det bästa är att du stänger av frankeringsmaskinen helt och hållet innan 
du tar bort vattenbehållaren och byter ut fuktarsvampen.

• Stäng av frankeringsystemet: 
Slå om strömbrytaren på frankerings-
maskinens baksida till läge O. 

• Öppna luckan genom att trycka på den 
lilla fördjupningen och öppna sedan så 
långt det går.

AV

Strömbrytare 
(maskinens 
baksida)
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• Ta ut vattentanken och lägg den på ett 
säkert ställe. 

• Lösgör matarrullarna genom att trycka 
på låsknappen. 

Matarrullarna frigörs uppåt.

Under matarrullarnas hållare blir nu 
fuktarlisten tillgänglig. 

• Fäll upp borsten åt vänster. 

På baksidan av den automatiska 
matarenheter / tillslutaren:

• Ta försiktigt ut vattenbehållaren bakåt.

• Töm vattenbehållaren.
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• Dra ut hållaren med svampen uppåt ur 
vattenbehållaren. Ta ut svampen ur 
hållaren.

• Rengör svampen eller byt ut den 
begagnade svampen mot en ny. 

• Lägg en ny svamp i vatten så att den 
kan mättas innan den sätts i hållaren. 
Då är du säker på att kuvertens flikar 
fuktas på rätt sätt från första början. 

• Sätt in fuktarsvampem i hållaren. 
Svampen måste sitta alldels tätt intill 
gallret vid urtaget på sidan. 
Var särskilt noga med att svampen inte 
trycks ut genom gallret. 
Två fästen på långsidorna håller svam-
pen på rätt plats i hållaren.

• Sätt in hållaren i vattenbehållaren som 
framgår av bilden. Var noga med att 
urtaget sitter rätt. 

• Kontrollera att hållaren sitter rätt: 
Den måste sitta längst ut till vänster i 
vattenbehållaren och i samma plan 
som hållarens kant. 

• Sätt in hela vattenbehållaren i maskin-
huset till dess att den tydligt kommit på 
plats. 

• Kontrollera att fuktarsvampen sitter 
rätt. Den måste sitta direkt under 
fuktarlistens filt.

Hållare Svamp 

Urtag

Hållaren 
åt vänster Hållaren i samma plan

Kontroll: 
Svamp direkt under gallret
(får inte sticka upp ovanför)
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• Kontrollera också att fuktarfilten och 
borsten på listen verkligen är riktigt fuk-
tade. Om det behövs kan du fukta dem 
något och stryka några gånger över 
borsten med fingret. 

• Fäll ner borsten åt höger i vågrätt läge.

• Trygg ner matarrullarna kraftigt så att 
de kommer på plats. 

• Fyll på vattentanken. Kontrollera att 
den är tät. (Ytterligare anvisningar om 
detta se kapitel 14.6.) 

• Sätt in vattentanken med locket nedåt i 
utrymmet.

• Stäng luckan och lås fast den med ett 
lätt tryck på den lilla fördjupningen.

Nu kan du sätta på frankeringsystemet 
igen.
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14.9 Rengöra / byta ut borstar (brevtillslutare / automatisk matarenhet)    

Brevtillslutaren och den automatiska matningen har samma fuktningsenhet. 
Rengöring / utbyte av borstarna sker på precis samma sätt. 

• Stäng av frankeringsystemet: 
Slå om strömbrytaren på frankerings-
maskinens baksida till läge O. 

• Ta loss den automatiska mataren-
heten / brevtillslutaren från frankerings-
maskinen. Det gör det lättare för dig att 
byta ut borstar och förebygger skador 
till följd av begränsad rörelsefrihet. 

Hur du lösgör den automatiska 
matarenheten / brevtillslutaren från fran-
keringsmaskinen kan du läsa om på 
sidorna 182 till 185.

• Lösgör matarrullarna genom att trycka 
på låsknappen. 

Matarrullarna frigörs uppåt.

Under matarrullarnas hållare blir nu 
fuktarlisten tillgänglig. 

Borsten har två tappar, som hakas i clip-
hållaren på matarbordet. 

• Fäll borsten något uppåt och dra i pi-
lens riktning bort från matarbordet.

AV

Strömbrytare 
(maskinens 
baksida)

Bord
Borste
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• Rengör borsten eller byt till en ny. 

• Fukta den nya borsten innan du sätter 
den på plats.

• Håll borsten som visas på bilden. 
Själva borsten pekar nedåt. 

• Sätt först in den bakre tappen i pilens 
riktning i cliphållaren på matarbordet.

• Klicka sedan den främre tappen försik-
tigt in i cliphållaren på matarbordet. 

• Trygg ner matarrullarna kraftigt så att 
de kommer på plats. 

• Sätt tillbaka den automatiska 
matarenheten / brevtillslutaren på fran-
keringsmaskinen.

Hur du ansluter den automatiska 
matarenheten / brevtillslutaren till franke-
ringsmaskinen kan du läsa om på 
sidorna 186 till 188. 

Tapp 
(bakre) Tapp 

(främre)
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14.10 Byta batteri 

Frankeringssystemet ultimail bevakar laddningstillståndet för batteriet. När det är 
dags att byta batteri, kommer ett meddelande om detta upp på displayen.

Vi rekommenderar att du bara använder batteriet 90.4701.8004.00 från Francotyp-
Postalia. För detta har tillverkaren FP lagt fast tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet. 
Läs gärna igenom informationen som kommer med batteriet.

• Stäng av frankeringssystemet ultimail 
och samtliga anslutna externa enheter 
(t.ex. PC, portoberäknare).

• Dra ut nätsladden från frankeringsma-
skinen och i förekommande fall även 
den automatiska matarenheten.

• Ta bort förbindelsesladden till den 
automatiska matarenheten eller brev-
tillslutaren (i förekommande fall). 

• Ta bort förbindelselsladden till externa 
enheter (i förekommande fall). 

• Ta loss vågtallriken. Läs mer om detta 
på sid 183.

• Ta bort brevfångare och all annan 
mataranordning. 

Hur du tar bort brevfångare och den 
manuella brevmataren eller andra valda 
mataranordningar kan du läsa mer om på 
sid 184. 

• Vänd frankeringsmaskinen på höger 
sida och se till att den ligger stadigt. 

Nu kommer du lätt åt batterifacket på 
undersidan av frankeringsmaskinen.

AV

Strömbrytare 
(maskinens 
baksida)
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Öppna batterifacket: 

• Tryck in snäppförslutningen till batteri-
fackets lock i pilens riktning och ta bort 
locket.

• Ta ut det förbrukade batteriet.

• Sätt in det nya batteriet 
(90.4701.8004.00). 
Se till att det hamnar rätt. Symbolen i 
batterifacket visar hur det ska ligga.

• Stäng batterifacket.

• Ställ frankeringsmaskinen rätt igen.

• Sätt på vågtallriken (se sid 187).

• Montera brevfångare och alla andra 
eventuella mataranordningar. 

Hur du monterar brevfångare, manuell 
brevmatare och andra valda mataran-
ordningar kan du läsa mer om på 
sid 186. 

• Sätt tillbaka alla förbindelsesladdar 
(se sid 187). 

• Anslut åter nätsladden till frankerings-
maskinen och den automatiska matar-
enheten (i förekommande fall). 

Nu kan du sätta på frankeringsystemet 
igen. 

Batterifackslock Snäppförsluting
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14.11 Garanti

Samtliga våra produkter underkastas en minutiös kvalitetssäkringskontroll. 

Skulle mot förmodan ett garantifall inträffa, ber vi dig att skicka tillbaka produkten i 
originalförpackningen till oss. Ta därför vara på förpackningsmaterial om detta skulle 
ske. 

Garantitiden för nya maskinprodukter är 12 månader eller 50.000 frankeringar.

Följande förbrukningsmaterial är undantagna från detta:

51.0033.1006.00 guide plate
51.0033.1024.00 separator finger 

51.0033.2016.00 deflector 

51.0033.2022.00 letter flap sword 

51.0033.2025.00 sponge 

58.0033.1004.00 letter tray cpl. 

58.0033.1016.00 belt drive roller cpl. 

58.0033.1019.00 draw-in roller 

58.0033.1047.00 photointerrupter with lever finger 

58.0033.2001.00 letter tray cpl. 

58.0033.2012.00 lower idler 

58.0033.2021.00 brush cpl. 

58.0033.3008.00 mounting, cpl. 

58.0033.3180.00 FM-SAD cpl.  

58.0033.3122.00 front cover cpl. 

90.4701.8005.00 batterie 3,0V CR1/2AACD 

98.4200.8048.00 flat belt 
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15 Hjälp till självhjälp vid störningar 

15.1 Problem och åtgärder

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 

…i allmänhet

Det ”fattas” funktioner på 
displayen.

Åtkomst till dessa funktoner är inte möjlig med det 
behörighetskort som sitter i. På sid 190 finner du en 
översikt av åtkomsträttigheterna.

Inställt modus (se uppgift på statusraden) stöder inte 
funktionen.

Displayens belysning är 
på men displayen är tom.

Problem med programvaran.
Slå av strömbrytaren och dra ur nätsladden. 

Försiktigt! Trycksystemet står kanske inte i tätat 
läge! Låt ultimail slutföra och ”backa ur” som vanligt 
innan du avslutar arbetet med ultimail. 

Vänta 1 minut innan du tar ultimail i bruk igen.

ultimail reagerar inte på 
tangenttryckningar.

Inget syns på displayen. Kontrollera att nätsladden verkligen sitter i och att 
strömbrytaren är på.

ultimail genomför inte 
önskade åtgärder och 
”piper” gång på gång.

Piptonen talar om att ultimail inte kan genomföra en 
funktion (t.ex. när tangenten i den aktuella menyn inte 
har någon funktion eller om den föregående åtgärden 
ännu inte är avslutad).
Läs noga igenom informationen på displayen.
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…vid inställning av frankeringstryck / vid frankering

Etikettfrankering:
– fel i matningen
– stopp.

Innan du lägger i dem i etikettmataren: 
Lufta / bläddra igenom etiketterna.

Användning av felaktiga etiketter.
Det finns mer information om detta på sid 50.

Lägg i högst 40 etiketter åt gången
(så som det är förberett). 

Felmeddelande: ”Det 
inställda trycket passar 
inte på etiketten…”

Vid frankering med etikett är längden på tryckbilden 
ofullständig. 

Frankera utan tilläggstext eller utan reklammotiv.

Frankeringstrycket 
är inte komplett 
(t.ex. trycker ultimail inte 
reklammotivet).

Funktioner ”fattas” i 
frankeringsmenyn.

ultimail står inte i läge ”Frankering”. 
Statusraden visar aktuellt läge. 

I frankeringsmenyn: Tryck C/CE-tangenten i 
3 sekunder (läs också kapitel 13.1 på sid 94). 

Läs också kapitel 13.1 om inställning av läge. 

Inte möjligt att frankera 
med inställt portovärde.

Inget porto i frankeringsmaskinen. 
Ladda ned nytt porto.

Tillgodohavandet för aktuellt kostnadsställe alltför 
litet. Få ny budget tilldelad av systemadministratören.

Inte möjligt att frankera. Kortläsaren känner inte igen behörighetskortet.
Ta ut behörighetskortet och sätt i det igen. 

Portovärde saknas.
Läs kapitel 5.1 på sid 23. 

Inget behörighetskort sitter i. 
Sätt i USER card eller MASTER card.

Kortet felaktigt isatt. 
Sätt i kortet korrekt (chipet nedåt)!

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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Pappersstopp Läs ”Åtgärda pappersstopp” på sid 168.

Portovärdet blinkar. För den valda försändelseinställningen gäller särskil-
da bestämmelser för varje land. Kontakta svenska 
posten för information om aktuella bestämmelser.

Portovärde saknas. Inga försändelsedata har valts, försändelsedata är 
inte fullständiga eller felaktiga.

Välj fullständiga försändelsedata (se kapitel 5.1.2, sid 27).

Ingen giltig vikt (uppgift på displayen = 0 g).

Lägg försändelsen på vågtallriken.

Inget behörighetskort isatt (inget kostnadsställe är 
inställt). 

Sätt i USER card eller MASTER card.

Modus MÄTN. OCH DIFFERENTIALVÄGN. är inställt 
(se kapitel 7.4, sid 56). 

Reklambudskapet passar 
inte för försändelsen. 

Frankeringstrycket med reklammotiv och reklambud-
skap är för lång för kuvertet / kortet. 

Använd kuvert / kort med en längd på minst 200 mm.

Reklambudskapet 
ser inte ut som väntat 
när det trycks. 

Skriv in reklambudskapet korrekt (se kapitel 12.4, sid 89).

Reklammotivet på 
USER card ställs inte in 
automatiskt när kortet 
sätts i. 

Den standardinställning för reklammotiv, som lagrats i 
kostnadsställeadministrationen har högre prioritet än 
reklammotivet på USER card. 

Ange kortets reklammotiv som standardreklammotiv 
för det aktuella kostnadsstället (se sid 69).

Tilläggsfunktion saknas / 
inställningen av tjänst i 
frankeringsmenyn är 
ofullständig. 

Frankeringsmenyn kan som mest ha två tilläggs-
funktioner inställda. Visa tjänst i tjänstevalsmenyn 
(se sid 29).

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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Tjänst hos Posten fattas i 
tjänstevalsmenyn.

För sådana tjänster kan du mata in portovärdet med 
siffertangenterna.

Tryckkvalitet:
felaktigheter i trycket. 

Rengör trycksystemet (se kapitel 14.4, sid 142).

Tryckkvalitet:
tryckbilden förvrängd.

Justera bläckpatronen (se kapitel 14.3, sid 141). 

Tryckkvalitet 
(allmänt).

Använd funktionen ”Hög tryckkvalitet” (se kapitel 13.19, 
sid 126).

ultimail trycker inte, 
brevmatningen startar 
inte.

Sensorn känner inte av brevet. 
Lägg i brevet på nytt eller starta brevmatningen med 
Start/Stop-tangenten.

ultimail visar inte frankeringsmenyn. 
Byt med Home-tangenten i frankeringsmenyn och 
försök på nytt.

…vid vägning   

Vågen fastställer ingen 
vikt för den pålagda 
försändelsen.

Vågen är överlastad eller försändelsens vikt är alltför 
liten.

Använd bara vågen för försändelser inom det 
viktomfång den är avsedd för (se sid 200).

Vågen känner inte av någon nollpunkt.
Tarera vågen (se sid 114).

ultimail känner inte av den integrerade vågen / vågen 
är trasig. 
Ange vikten manuellt (se sid 30).

Modus MÄTN. OCH DIFFERENTIALVÄGN. är inställd 
(se kapitel 7.4, sid 56). 

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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…vid portonedladdning (TELESET)     

Det önskade beloppet kan 
inte tas fram.

Otillåtet belopp. Mata in ett tillåtet belopp och försök 
igen (se kapitel 9, sid 62).

Ingen åtkomst till 
TELESET-funktionen.

Det aktuella kostnadsstället har inte rättighet att 
ladda ned porto.

ultimail kan inte upprätta 
förbindelsen med TELE-
SET-TeleDataCenter. 

Kontrollera inställningarna för uppkopplingen mot 
datacentralen (se kapitel 13.16, sid 118).

Kontrollera telefonnumret till TDC (se kapitel 13.17, 
sid 123).

Om du ska använda dig av mailcredit - läs om detta i 
Användarhandbok mailcredit.

Problem i datacentralen.
Försök igen litet senare.

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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…vid grundinställningar, service och underhåll

Data om reklammotiv, 
portotabeller, … laddas 
inte ned från chipet till 
ultimail.

Kortet är trasigt. 
Kontakta service.

Kortet innehåller inga giltiga data.  

Dataöverföring till 
Service inte möjlig.

ultimail kan inte upprätta förbindelsen mot 
datacentralen. 

Kontrollera inställningarna för uppkopplingen mot 
datacentralen (se kapitel 13.16, sid 118).

Kontrollera telefonnumret (se kapitel 13.17, sid 123).

Fler tips vid uppkopplingsproblem mot datacentralen 
hittar du på sid 164.

Uppdatera portotabeller / 
nerladdning från 
datacentralen 

Nytt kostnadsställe kan 
inte inrättas.

Samtliga lagringsplatser för kostnadsställen är upp-
tagna. Ta bort ett kostnadsställe, som inte längre 
används. 

Administrationen av kostnadsställen kan byggas ut. 
Läs om detta i kapitel 13.23.1, sid 131.

Rengöring av bläck-
patronen medför inte 
högre tryckkvalitet.

Skrivhuvudet är kraftigt nedsmutsat eller igentorkat.
Upprepa rengöringen: 
Funktion ”Intensivrengöring” (se kapitel 14.4.1, sid 142).

Om felet ändå inte avhjälps på detta sätt:
Rengör skrivhuvudet för hand (se kapitel 14.4.2, sid 143).

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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…vid tillslutning (brevtillslutare / automatisk matarenhet) 

Breven blir inte tillslutna. Kuverttillslutning är avslagen.
Sätt på kuverttillslutningen (se sid 42).

Vattentanken tom.
Fyll på vattentanken (se kapitel 14.6, sid 148).

Breven blir inte
korrekt tillslutna.

Använd ”sealit”, den speciella tillslutningsvätskan från 
Francotyp-Postalia.

Stryk kraftigt med handen över det område på 
brevbunten där kuvertflikarna befinner sig.

Svamp och fuktarlist är alldeles torra eftersom vatten-
tanken varit tom en längre tid.
Ta ut svampen och låt den bli mättad med vatten 
(se kapitel 14.8, sid 151).

Svampen är för smutsig eller förbrukad.
Rengör svampen eller byt ut den (se kapitel 14.8, sid 151).

Borsten är för smutsig eller förbrukad.
Rengör borsten eller byt ut den (se kapitel 14.9, sid 155).

Kuverten lämpar sig inte för detta. 
Kontrollera specifikationerna (se sid 199).

ultimail startar inte. Ingångssonden känner inte av brevet
Starta brevmatningen med Start/Stop-tangenten.

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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…vid automatisk matning från bunt (automatisk matarenhet) 

Flera på en gång, 
pappersstopp. 

Materialet lämpar sig inte för buntvis bearbetning, 
korten är för böjda, försändelserna häftar samman. 

”Lufta” tunt material för att få bort pappersrester och 
undvika att försändelserna häftar samman.

Bläddra igenom kortbunten innan du lägger i den. 

Tryck ut luften ur tjocka brev.

Läs tips för förberedelser till buntvis bearbetning 
(sid 47) och kuvertspecifikationer (sidorna 198 / 199).

Försändelsen kläms fast i 
inmatningsområdet.

Brevhållaren är inte korrekt inställd, bunten ligger inte 
an mot den undre delen av brevhållarens. 

Försändelsen kommer 
snett genom ultimail. 

Brevhållaren är inte korrekt inställd. 

Försändelserna dras inte /
inte korrekt igenom.

Lyft lätt i buntens baksida.

Pappersstopp Läs ”Åtgärda pappersstopp” på sid 168.

Sista försändelse i bunten 
matas inte in.

Skjut in brevet för hand så långt att den automatiska 
matningen tar tag i det.

ultimail startar inte. Ingångssonden känner inte av brevet
Starta brevmatningen med Start/Stop-tangenten.

Problem Möjliga orsaker och åtgärder 
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15.2 Åtgärda pappersstopp

Åtgärda pappersstopp i frankeringsmaskinen

Varning! Ta inte tag i de delar av matar-
rullarna, som är markerade med var-
ningstecken. Se till att hålla långt hår, 
fingrar, lösa delar av kläder, halsdukar 
och smycken borta från rörliga maskin-
delar. 

Försiktigt! Det kan sitta kvar färg på 
brevmatningsbanan. Var noga med att du 
inte får färgfläckar på kläder eller andra 
föremål. Använd ett underlag när du 
lägger ifrån dig brevmatningsbanan.

• Öppna matarrulledelen: 
Ta tag i öppningen och tryck spärren 
uppåt.

• Dra ut matarrullarna åt höger ur 
ultimail.

• Ta bort fastklämda brev. 

• Skjut tillbaka matarrullarna. Spärren 
knäpper hörbart fast igen.

ultimail är åter klar för användning.
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…i den automatiska matarenheten eller i brevtilllslutaren

Varning! Ta inte tag i de delar av matar-
rullarna, som är markerade med var-
ningstecken. Se till att hålla långt hår, 
fingrar, lösa delar av kläder, halsdukar 
och smycken borta från rörliga maskin-
delar. 

• Öppna till matarrullarna genom att 
trycka på låsknappen.

Matarrullarna åker med hjälp av 
dämpande fjädrar uppåt.

• Ta bort fastklämda brev.

• Tryck kraftigt matarrullarna nedåt till 
dess att de med ett knäpp är på plats.

ultimail är åter klar för användning.
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15.3 Så undviker du stopp och flerfaldigt tryck vid bearbetning 
av brevbuntar

Med enkla förebyggande åtgärder och en smula extra noggrannhet vid iläggandet får 
du ned antalet felkörningar och ökar bearbetningshastigheten.

Genom urval och förberedelse av försändelserna

Material och format spelar en avgörande roll för om försändelserna går rakt igenom 
eller hamnar fel när bunten bearbetas. Vi har goda erfarenheter av att hantera kuvert 
av grått återvinningspapper (recycled).

Tjocka brev (> 2 mm) Tryck försiktigt till på bunten så att luften 
pressas ut.

Tunt material (< 2 mm) Bläddra igenom bunten ett par gånger för 
att ”lufta igenom” den. Då kommer det luft 
mellan försändelserna och pappersdam-
met faller bort.

Kort Bläddra igenom hela bunten. 

Sortera ut alltför böjda kort 
(välvda > 4 mm). 

Sortera ut kort som är böjda upptill. 

Genom inställning från sidan av brevmatningen 

– Bunten ska ha tillräckligt utrymme (un-
gefär 2 till 3 mm) mellan anläggnings-
ytan och brevhållaren. 

– Undvik alltför stort utrymme mellan an-
läggningsytan och brevhållaren. 
Blir utrymmet alltför stort hamnar inte 
försändelserna rätt när de dras in. 
Det kan resultera i att frankeringen 
kommer snett eller till och med att allt 
stoppar upp.

– Brevhållaren har en smal anläggnings-
yta på insidan. Brevhållaren måste 
vara inställd så att bunten ligger stabilt 
an mot denna. 

Anläggningsyta

Brevhållare
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Genom iläggning av brevbunten i den automatiska matarenheten

Bilden visar hur brevbunten ska ligga i 
den automatiska matarenheten:

– Brevbunten måste läggas så att den är 
i samma plan som inmatningsbordet. 

– Brevbunten ska läggas som i en trappa 
så att framkanten bildar en sneddad 
kant in mot brevmataren.

– Kontrollera noga att inga försändelser 
når utanför brevhållaren.

– Kontrollera noga att inga kuvertflikar 
hamnar under transportbandet.

– När materialet är extra tjockt kan du 
underlätta matningen genom att lyfta li-
tet på bakkanten av brevet. 

Anläggningsyta

Brevhållare
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15.4 Montera brevhållare på automatisk matarenhet / 
brevtillslutare 

Brevhållaren har på båda sidor hållare för 
att den skjutbara delen ska sitta fast. De 
båda urtagen framtill på stöden är till för 
fästa den skjutbara delens trådfjäder. 

Så fäster du brevhållaren:

• Dra undan den skjutbara delen (för 
inställning av brevmatningen). 

• Sätt in brevhållaren så att trådfjädern (i 
den skjutbara delen) sätts in i de båda 
smala urtagen på stödens framkanter.

• Böj brevhållaren nedåt (i riktning mot 
anläggningsytan). Sätt med ett lätt 
tryck de båda hållarna på den skjutbara 
delens tappar och tryck dem på plats.

• Sätt tillbaka den skjutbara delen (för in-
ställning av brevmatningen).

Så undviker du att brevhållaren lossnar 
igen:

– När du ställer in brevhållaren ska du all-
tid ta tag i urholkade greppet i den 
skjutbara delen. 

– Ställ alltid in brevhållaren så att den har 
ett spelrum på 2 till 3 mm. 

Hållare

Urtag

Tapp

Trådfjäder
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15.5 Felkoder (urval) 

Om det inträffar en störning eller använd-
ningsfel, visas ett felmeddelande på dis-
playen. Till detta kan komma en tonsignal 
för att uppmärksamma felet (se kapitel 13.7, 
sid 101). Läs noga felmeddelandet. Du får 
information om felets orsak och vad du 
kan göra för åtgärda det. 

I många fall kan du själv klara upp sådana 
mindre fel och problem med ultimail. 

För ett antal utvalda felkoder hittar du på 
följande sidor en rad tips om möjliga 
felkällor och hur dessa avhjälps. 

Om du inte själv kan åtgärda ett fel med 
hjälp av informationen på displayen och 
tips i den här användarhandboken bör du 
vända dig till vår kundservice. 

Felkod Möjliga orsaker och åtgärder

C104 Förmodligen ett följdfel (på grund av ett tidigare inträffat fel). 

Stäng av ultimail och sätt på den igen. 
Om det krävs: Dra ur nätkontakten. Försiktigt! Trycksystemet står 
kanske inte i tätat läge! Låt ultimail slutföra och ”backa ur” som 
vanligt innan du avslutar arbetet med ultimail. 

Vänta 1 minut.Gör klar ultimail för användning igen. 

C105 Bläckpatron saknas eller är inte riktigt isatt / inte korrekt kalibrerad. 
Påbörja procedur för byte av bläckpatron (se sid 140). 
Kontrollera om båda patronerna är korrekt ditsatta (båda de gröna 
spärrarna ska stå vågrätt över bläckpatronerna). 
Sätt i bläckpatronerna korrekt och låt dem kalibreras. 
Läs ”Sätta in nya bläckpatroner…” på sid 137. 

Kontakten i bläckpatronhållare är förorenad. Med rengöringskitet 
från Francotyp-Postalia ”clean & renew” kan du rengöra kontak-
terna. Rengöringskitet beställer du från Francotyp-Postalia.
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C106 Vänta ett tag. Dra sedan ut nätsladden. 
Försiktigt! Trycksystemet står kanske inte i tätat läge! 
Låt ultimail slutföra och ”backa ur” som vanligt innan du avslutar 
arbetet med ultimail. 

Vänta 1 minut. Gör klar ultimail för användning igen. 

C109 Genomför TELESET två på varandra följande dagar. Beloppet ”0” 
är tillräckligt.

C113
C114

Byt batteri (se kapitel 14.10, sid 157). 
Vi rekommenderar dig att enbart använda batteriet 90.4701.8004.00 
från Francotyp-Postalia. För detta har tillverkaren FP lagt fast tillför-
litlighet, säkerhet och lämplighet. 

C155
D114

Kortläsaren känner inte igenbehörighetskortet / kontaktproblem. 
Felaktigt kort isatt. 
Sätt i behörighetskort (MASTER eller USER card) med chipet nedåt. 
Skjut in kortet förbi tryckpunkten.

C156 Lägg i brevet på nytt.

C158 Utför TELESET (portonedladdning) med beloppet ”0”.

C159
E127
E128
E131
E135
E136
E143
E146

Bläckpatroner saknas, är trasiga eller har inte kontakt.
Bläckpatronerna har tagits ur och sedan förväxlats när de sattes i.

Genomför patronbyte (se ”Starta utbytesproceduren…” på sid 140). 
Ta ur patronerna och sätt i dem på nytt. 

Gör ren kontakten i patronhållaren. Det särskilt framtagna rengöring-
skitet för inkjettrycksystem från FP ”clean & renew” kan du beställa 
hos Francotyp-Postalia.

Om felet inte kan avhjälpas: Sätt i nya patroner. 

E100
E108
E112

Bläckpatronerna är inte korrekt fastlåsta / gröna spärren sitter inte 
på plats eller också är locket till utrymmet för bläckpatronerna öppet.
Starta proceduren för bläckpatronbyte (se sid 140). 
Kontrollera om båda patronerna är korrekt fastlåsta (båda gröna 
spärrarna ska sitta vågrätt över patronerna). 
Stäng luckan till utrymmet för patronerna. Avsluta utbytespro-
ceduren med AVBRYT. 

Felkod Möjliga orsaker och åtgärder
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E115
E129

Matarrullarna är inte korrekt inskjutna i själva maskinen.
Dra ut matarrullarna åt höger ur maskinen och sätt sedan tillbaka 
dem igen (se sid 168).

E116 Enstaka fel. Brev kommer för snabbt efter varann till brevtillslutaren. 
Gör större avstånd mellan breven när du lägger i dem.

E117 Pappersstopp. 
Ta bort breven ur matningen (se sid 168).

E124 ultimail fastställer efter patronbyte nya referensvärden (det är helt 
normala variationer). Bekräfta felmeddelandet.

Bläckpatronerna är inte korrekt fastsatta / gröna spärrarna sitter inte 
på plats. 
Starta proceduren för bläckpatronbyte (se sid 140). 
Kontrollera om båda patronerna är korrekt fastlåsta (båda gröna 
spärrarna ska sitta vågrätt över patronerna). Stäng luckan till 
utrymmet för patronerna. Avsluta utbytesproceduren med AVBRYT. 

E126 Det sitter ett brev i matningen i ultimail. Ta bort brevet.

E132
E133

Luckan till matarrullarna på brevtillslutaren / automatiska mataren-
heten är inte riktigt stängd.
Öppna luckan till matarrullarna och stäng den igen (se sid 152 / 154). 
Luckan måste komma på plats med ett hörbart klickande.

E138 Breven följer inte specifikationerna (är för långa eller för korta). 
Bearbeta bara försändelser som svarar mot specifikationerna för 
ultimail (se ”” på sid 198).

E139
E140

Bläckpatroner saknas, är trasiga eller har inte kontakt. 
Bläckpatronerna har tagits ur och sedan förväxlats när de sattes i.

Stäng av ultimail och sätt sedan på den igen.

Genomför patronbyte. Läs om detta i ”Starta utbytesproceduren…” på 
sid 140. Ta ur patronerna och sätt i dem på nytt. 

Gör ren kontakten i patronhållaren. Det särskilt framtagna rengöring-
skitet för inkjettrycksystem från FP ”clean & renew” kan du beställa 
hos Francotyp-Postalia.

Om felet inte kan avhjälpas: Sätt i nya patroner.

Felkod Möjliga orsaker och åtgärder
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E141 Pappersstopp vid etikettfrankering. 
Åtgärda pappersstopp för etiketterna. Om så krävs: 
Dra ut etikettmataren uppåt vänster ur maskinen. 
Dra ut matarrrullarna åt höger ur maskinen.
Sätt tillbaka etikettmatare och brevtransport. 
Lägg i etiketterna riktigt (se sid 50).

E142 Etiketterna skymmer sensorn in etikettmataren.
Ta ut etiketterna ur etikettmataren. 
Stäng av ultimail och sätt sedan på den igen.

E147 Rengör bläckpatronerna (se kapitel ”Rengöra trycksystemet” på sid  142).

G101 Inga portotabeller tillgängliga.
Ladda ned portotabeller (se kapitel 13.14.1, sid 111). 

G239
L100

Chipkortet felaktigt isatt.
Sätt i chipkortet med chipet nedåt. Skjut in kortet förbi tryckpunkten.

M 104 Den valda inställningen är inte tillåten. 
Till exempel måste du för tilläggstjänsten ”Mottagningsbevis” också 
ställa in ”REK”.

M 129 Produkter, för vilka du manuellt lägger in portovärde, kan du inte 
laagra som snabbval. 

O007 Anslut modemsladden (se sid 188). 
Kontrollera telefonnumret (se sid 123).

X003 Brevbunten är för hög.
Lakttag tillåten buntstorlek (se sid 47). 

Brevbunten är inte uppsorterad. 
Förbered noga brevbunten för buntvis bearbetning (utförliga anvisningar 
se sidorna 47 till 49). 

Felkod Möjliga orsaker och åtgärder
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X004 Vattentanken tom.
Fyll på vattentanken (se kapitel 14.6, sid 148).

Svamp och borste är alldeles torra.
Ta ur svampen och låt den bli mättad med vatten 
(se kapitel 14.8, sid 151). 
Fukta borsten något. Stryk med fingret några gånger över borsten.

Svampen är utsliten.
Byt ut svampen (se kapitel 14.8, sid 151).

Borsten är utnött.
Ersätt borsten (se kapitel 14.9, sid 155).

Filtremsan (”veken”) på fuktartlisten är inklämd och kan därför inte 
suga upp något vatten.
Kontrollera filtremsan på fuktarlisten (se sid 154). 

Felkod Möjliga orsaker och åtgärder
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15.6 Visa diagnoslista, skriva ut och sända data 

I diagnoslistan har ultimail protokollfört de 150 senaste felen (datum, klockslag, 
felkod, felbeskrivning).

• Ta fram SETUP-menyn med 
-tangenten. 

• Välj VISA SYSTEMINFORMATION  
VISA DIAGNOSLISTA.

Du kan bläddra i diagnoslistan med 
piltangenterna.

Skriva ut diagnoslistan 

• Med -tangenten kan du skriva ut 
listan på etiketter.

Eller 

• Ha flera tomma kuvert eller kort till 
hands. ultimail skriver ut diagnoslistan i 
flera delar. 

• Lägg i ett tomt kuvert eller kort.

• Starta utskriften med -tangenten.

ultimail behöver en stund på sig för att 
bygga upp tryckbilden. Först därefter 
startar brevtransporten. ultimail skriver ut 
den första listan. 

• Lägg i ytterligare tomma kuvert när så 
krävs. Hur utskriftsprocessen fortsätter 
kan du följa på displayen.

Sända data 

Med funktionen ÖVERFÖRING TILL FP-
SERVICE skickar du endast på uppma-
ning av Francotyp-Postalia Kundservice 
data till Service.

SETUP

VISA SYSTEMINFORMATION

VISA DIAGNOSLISTA
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16 Avregistrera och skrota ultimail    

När du en gång slutgiltigt tar frankeringssystemet ultimail ur drift måste alla 
postmässigt relevanta tjänster avregistreras i vederbörlig ordning. Rörande 
skrotning av frankeringsystemet ombeds du kontakta Francotyp-Postalia 
Kundservice.
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Bilagor – Byta uppställningsplats för frankeringsystemet ultimail 181
Bilagor 
Byta uppställningsplats för frankeringsystemet 
ultimail  

Varning! Stäng av frankeringssystemet och all ansluten tilläggsutrustning 
innan du tar isär systemet och transporterar det till annan uppställningsplats.

Var noga med att inte fukt eller främmande föremål kommer in i det inre av 
ultimail. Dra omedelbart ur stickkontakten om detta ändå skulle inträffa. Låt 
därefter servicetekniker se över frankeringssystemet ultimail innan det åter 
tas i bruk.

Försiktigt! För att undvika skador på din ultimail är det viktigt att du noga 
följer dessa anvisningar:

• Se till att vattentank och vattenbehållare är fullständigt tomma innan du 
transporterar en automatisk matarenhet eller brevtillslutare någonstans.

• Transportera under inga förhållanden de enskilda komponenterna genom 
att ta tag i utbyggnadsdelar som etikettmatare, vågtallrik, brevmatare…

• Bästa sättet att transportera enskilda komponenter är att lyfta hela 
maskinen underifrån.

• Transportera alltid frankeringssystemet i vågrätt läge.

• Om frankeringssystemet kommer från en kallare omgivning in i rumsmiljlö 
bör du vänta minst två timmar innan du börjar använda ultimail igen. 
Systemet anpassar sig då till rumstemperaturen. Eventuell fukt hinner 
försvinna.

• Vår rekommendation är att du använder originalförpackningen om du ska 
flytta ultimail någonstans eller skicka den på service.

I detta kapitel beskrivs nedmontering och uppställning av samtliga utbygg-
nadsenheter som finns för ultimail. Om enskilda delar av beskrivningen inte 
gäller för din konfiguration, är det bara att hoppa över dem och fortsätta med 
nästa steg.
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Montera ned frankeringssystemet  

Förberedande åtgärder

• Ta ut MASTER card eller USER card.

• Stäng av frankeringssystemet: 
Slå om nätströmbrytaren på franke-
ringssystemets baksida till läge O.

• Stäng av samtliga anslutna externa 
enheter (PC, portoberäknare).

Ta bort anslutnings- och förbindelsesladdar

• Dra ur frankeringsmaskinens nätsladd 
ur väggkontakten.

• Dra ur den automatiska matarenhetens 
nätsladd ur väggkontakten.

• Dra ur modemsladden ur telefonens 
vägganslutning.

På den automatiska matarenheten:

• Dra ur nätsladden.

AV

Nätströmbrytare 
(maskinens 
baksida)
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På frankeringsmaskinen:

• Dra ur nätsladden.

• Ta bort modemsladden från fran-
keringsmaskinen: Tryck in den lilla 
fjädern på kontakten och dra ut den ur 
modemanslutningsurtaget.

• Ta bort förbindelsesladden mellan den 
automatiska matarenheten och brevtill-
slutaren: Skruva upp skruvarna och dra 
försiktigt ut kontakten. 

• Ta bort förbindelsesladdar till eventuel-
la ytterligare externa enheter: 
Skruva upp skruvarna och dra försiktigt 
ut kontakten. 

Ta av vågtallriken 

• Ta loss vågtallriken på den integrerade 
vågen genom att vrida den ett kvarts 
varv moturs. 

• Lyft upp vågtallriken och ta av den.

Fjäder
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Töm vattentank och vattenbehållare

• Ta bort vattentank och vattenbehållare 
ur den automatiska matarenheten / 
brevtillslutaren och töm dem. Följ be-
skrivningen på sidorna 151 och 152.

Ta loss brevfångaren från frankeringsmaskinen 

• Dra ut brevfångaren till höger ur franke-
ringsmaskinen. 

Ta bort matningsenheten från frankeringsmaskinen 

• Ta bort Manuella matningsenheten: 
Dra enheten något uppåt så att den 
lossnar ur de båda fästena på franke-
ringsmaskinen. 
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Eller • Ta bort automatiska matarenheten.
Ta loss påbyggnadsplåten (om sådan 
finns). 
Dra den automatiska matarenheten 
något uppåt så att den lossnar ur de 
båda fästena på frankeringsmaskinen. 

• Dra upp brevmatarens skjutbara del så 
att den kommer i samma plan som 
maskinkåpan.

Eller • Ta bort brevtillslutaren.    
Dra brevtillslutaren något uppåt så att 
den lossnar ur de båda fästena på fran-
keringsmaskinen.

• Dra upp brevmatarens skjutbara del så 
att den kommer i samma plan som 
maskinkåpan.

• Fäll upp brevhållaren på inmatnings-
bordet. 
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Ställa upp frankeringssystemet på ett nytt ställe 

• Ställ frankeringssystemet ultimail på en 
jämn, stabil yta. 

Sätta fast matningsenheten

• Sätt fast manuella matningsenheten i 
de båda fästena på frankeringsmaski-
nens kåpa. 

Eller • Sätt fast den automatiska matnings-
enheten i de båda fästena på franke-
ringsmaskinens kåpa. 
Sätt på påbyggnadsplåten för försän-
delser av större format.   

Eller • Sätt fast brevtillslutaren i de båda fäs-
tena på frankeringsmaskinens kåpa. 
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Sätta fast brevfångaren 

• Skjut in brevfångaren på höger sida av 
frankeringsmaskinen.

• Rätta in brevfångaren så att den stäm-
mer med frankeringsmaskinens brevut-
kast. 

Den gaffelformade skarvfliken passar in i 
frankeringsmaskinen. På så sätt är brev-
fångaren säkrad så att den inte glider på 
sned. 

Sätt på vågtallriken  

• Sätt på vågtallriken som framgår av 
bilden och fäst den genom att vrida den 
ett kvarts varv medurs. 

Sätt i anslutnings- och förbindelsesladdar

På den automatiska matarenheten:

• Sätt in nätsladdens kontakt i den auto-
matiska matarenhetens strömurtag.  
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På frankeringsmaskinen:

• Sätt in nätsladdens kontakt i franke-
ringsmaskinens strömurtag. 

• Sätt in modemsladden med kontakten i 
frankeringsmaskinens modemurtag. 
Var noga med att fjädern kommer rätt.   

• Sätt in den automatiska matarenhe-
tens / tillslutarens förbindelsesladd i 
frankeringsmaskinens 25-poliga gräns-
snitt och skruva fast.

Gränssnittet är 
markerat med . 

Återställa anslutningen
• Anslut frankeringsmaskinens nätsladd 

till ett jordat strömuttag med 220-240 V 
växelström. 

• Anslut den automatiska matarenhetens 
nätsladd till ett jordat strömuttag med 
220-240 V växelström.

• Anslut modemsladden till telefonens 
vägganslutning.

Fjäder
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Börja använda och funktionstest 

• Fyll på vattentanken. Läs mer om detta 
i kapitel 14.6 på sid 148.

• Sätt på frankeringssystemet. Slå om 
nätströmbrytaren på frankeringsyste-
mets baksida till läge I.

• Vänta till dess frankeringsmenyns 
display tänds. Nu är ultimail klar att 
börja använda. 

Vi rekommenderar att du gör följande 
korta funktionstest:

• Gör en provutskrift. Anvisningar om 
provutskrift finner du i kapitel 4.3 på 
sid 19.

• Justera bläckpatronerna om tryck-
bilden verkar vara förskjuten. Läs om 
hur du gör det i kapitel 14.3 på sid 141.

• Gör vid behov rent trycksystemet (fel-
aktigheter i tryckbilden) kapitel 14.4 på 
sid 142. 

PÅ

Nätströmbrytare 
(maskinens 
baksida)
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Åtkomst (behörigheter) 

Status 

Funktioner 

Utan 
behörig-
hetskort

Med 
USER
card 

Med 
MASTER
card

Läge: Åt-
komstkort 
krävs Från 

Ändra i reklam-
budskap

Ändra namn på 
reklammotiv

Ändra system-
inställningar inte alla inte alla inte alla

Frankera på alla
kostnadsställen

Frankera på anvisat
kostnadsställe

Granska data 
för kostnadsställe

Kostnadsställen upp-
rätta / ta bort

Ladda ned tryckbild-
data från kort 

Nollfrankeringar 
(portovärde 000:00)

Nollställa räknare
för kostnadsställe

Postregister 
visa / skriva ut

Reklammotiv / reklam-
budskap ställa in för 
kostnadsställe

bara för det egna
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Stämpla
inkommande post 

TELESET
(nedladdning porto) när så tillåts

Tillåta TELESET-
nedladdning för 
kostnadsställe

Tilldela budget för 
kostnadsställe

Tillsluta brev 
utan att frankera 

USER card 
dela ut / spärra

Status 

Funktioner 

Utan 
behörig-
hetskort

Med 
USER
card 

Med 
MASTER
card

Läge: Åt-
komstkort 
krävs Från 
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SETUP-meny (översikt)       
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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 etiketter, som du kan frankera och 
sedan fästa på postförsändelserna. Nödvändigt 
för stora, tunga och tjocka försändelser.

Frankeringstryck  Frankering av postförsändelser för transport 
genom den svenska Posten.

Vid frankeringen skriver ultimail ut porto och 
avsändningsdatum, licensnummer, ett löpande 
nummer, Postens logotyp samt en tvådimensio-
nell streckkod. 

Därtill kan frankeringstrycket också innehålla 
reklammotiv och ett textmeddelande (reklam-
budskap).

GSM  Global System for Mobile Communications (eng-
elska). Beteckning för en mobil kommunikations-
standard.

mailcredit Programvara för persondator (PC) för att koppla 
upp en FP-frankeringsmaskin mot TELESET–
TeleDataCenter (TDC) via internet.  

MASTER card Plastkort med ett lagringschip. Behörighetskort 
för systemadministratören. MASTER card ger 
tillgång till samtliga systemfunktioner. 
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MMI MMI (engelska för Meter Mark Indicia) är beteck-
ningen för den nya tekniken för frankering. 
Typiska kännetecken för den är den tvådimen-
sionella streckkoden och den blåa tryckfärgen.

Modem Modem – inbyggt i frankeringsmaskinen eller 
som separat enhet – gör det möjligt att utväxla 
data 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. 

RSI  Remote Services Infrastructure (engelska).
Möjliggör uppdatering online av data i franke-
ringsmaskinen (t.ex. ladda ned nya portota-
beller) och sändande av diagnostiska data till 
Kundservice.

SMMC Security Module Management Centre (engel-
ska). Datacentral för särskilda serviceändamål.

TELESET–TeleDataCenter 
(TDC) 

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

TELESET 
(Nedladdning av porto) 

Ett avräkningssystem för frankeringsmaskiner 
från Francotyp-Postalia. 

Vid portonedladdning utväxlas mellan ultimail 
och TELESET-TeleDataCenter 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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Testutskrift Utskrift med en rad olika mönster för att ställa in 
bläckpatronerna.

Tjänster allt-i-ett-pris Samtliga tjänster från TELESET ingår i det 
månatliga allt-i-ett-priset.

USER card  Plastkort med ett lagringschip. Behörighetskort 
för ett kostnadsställe. Ett USER card (användar-
kort) gör det möjligt att frankera på ett kostnads-
ställe och ger tillgång till vissa systemfunktioner. 
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Tekniska data 

*)  tillval

Fysiska mått
(längd x bredd x höjd)

564 x 400 x 299 mm ultimail 65 Plus / ultimail 95 Plus 
med manuell matare och brevfångare 

807 x 400 x 299 mm ultimail 65 Plus med Sealer* (brevtill-
slutare) och brevfångare

1028 x 400 x 299 mm ultimail 65 Plus / ultimail 95 Plus med 
Feeder* (automatisk matarenhet) och 
brevfångare

Vikt 9,6 kg Frankeringsmaskin ultimail 65 Plus / ultimail 95 Plus 
0,4 kg Brevfångare
0,4 kg Manuell matare 
4,2 kg Sealer ultimail (brevtillslutare)* 
9,7 kg Feeder ultimail (automatisk matarenhet)*

Nätanslutning 230-240 V / 50-60 Hz

Effektförbrukning Max. 70 W Frankeringsmaskin ultimail 65 Plus
Max. 70 W Frankeringsmaskin ultimail 95 Plus
Max. 50 W Feeder ultimail (automatisk matarenhet)*

Batteri 3,6 V / 2 Ah / 20 mA, Beställ.-nr.: 90.4701.8004.00
Omgivningstemperatur: -55 °C till +85 °C 

Kapacitet
(med ISO C6/5)

65 brev/min Frankeringsmaskin ultimail 65 Plus
95 brev/min Frankeringsmaskin ultimail 95 Plus

Display LCD, belyst, 320 x 240 Pixel

Ljudnivå < 65 dB(A) Frankeringssystem med Feeder
≤ 62 dB(A) Frankeringssystem med Sealer
≤ 60 dB(A) Frankeringsmaskin (fristående)

Tryckteknik Bläckstråle (med 2 bläckpatroner)
Tryckyta max. 177 mm x 24 mm
Tryckupplösning 300 dpi x 300 dpi 

Säkerhetsdatablad för användarna finns att ladda ner från 
www.fp-francotyp.de/en/material-safety-data-sheets-msds. 
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Utrustning 

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.
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Försändelsespecifikationer 

Format Minimimått
140 mm x 90 mm 
200 mm x 90 mm (frankeringstryck med reklammotiv och 

reklambudskap) 
Maximimått
353 mm x 250 mm 

Tjocklek Postkort: max. 1 mm
Brev: max. 6,35 mm 

Material Material lämpat för bläckstrålepåskrift där bläcket torkar 
inom en minut

75 g/m2 - 120 g/m2

Blekt, färgat eller återvinningspapper (recycled)
Obehandlat till belagt

Färger: vitt, ljusblått, ljusgrått, ljusbrun, gult

Inget material med luftkuddar
Ingen wellpappIiknande högglans på den sida som ska 
frankeras
Inget mycket fibrigt papper där 2d streckkoden kan 
sudda ut

Slittålighet (koefficient) 0,3 - 0,4

Frankeringsetiketter Självhäftande etiketter från Francotyp-Postalia

Kuvert med 
adressfönster

Storlek på adressfönstret: max. 115 mm x 45 mm
Adressfönstret får inte ligga inom tryckytan
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Kuvertspecifikationer för automatisk tillslutning 

  
Flikens position På långsidan, liggande

Flikens höjd 25 mm - 75 mm 

Flikens form och -storlek

Rektangulära, spetsiga eller höga flikar kan inte hanteras.
Flikens sidosnitt måste vara parallella och mycket nära sidfalsens kant.
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Drifts- och förvaringsförutsättningar
för frankeringssystemet ultimail och bläckpatroner       

Integrerad portoberäknande våg    

Temperatur +15 °C till +35 °C
Enbart för användning inomhus
Utsätt inte för direkt solljus

Rel. luftfuktighet 15 % till 80 %, kondensfritt

Vägningsomfång 3 g - 5 000 g

Lägsta vikt
(Noggrannhet vid väg)

1 g–
+
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Konformitetsförklaring      
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Index      
A
Adressfönster 198
Aktuell limit 73
Anläggningsyta 210, 211, 212
Anslutning

automatisk matarenhet 188, 212
brevtillslutare 188, 212
GSM-modem 212
PC 212
portoberäknare 59, 212

Användarkontroll 2
Användarkort 195
Användarkort. Se USER card 15
Användarmeny 16
Åtgärda pappersstopp 168

automatisk matarenhet 169
brevtillslutare 169
frankeringsmaskin 168

Åtkomst 190
Åtkomstkort. Se Behörighetskort
Automatisk matarenhet 11, 211

sätta ihop med frankeringsmaskinen 186
ta loss från frankeringsmaskinen 185

Avhjälpa störningar. Se Fel
Avräkning 62
Avregistrera ultimail 179
Avsändningsdatum 16, 22, 35
Avsändningsort (avsändar-postnummer) 89

B
Batteri

byta 157
godkänd typ 196

Batterifack 158, 212
Behörigheter 190
Behörighetskontroll 15
Behörighetskort 15

sätta in 15
ta bort 15

Behörighetskort krävs
på / av 77

Beställningstelefon 124

Bläckpatron 200, 212
byta 135
justera 141
rengöra för hand 143
rengöring 142
sätta in 137
ta bort 136

Bokningsrapport, visa / skriva ut 64
Börja använda (på annat ställe) 189
Borste

byta ut 155
rengöring 155

Brev
enbart tillsluta (inte frankera) 55
frankera 44
inte tillsluta 42
lägga i (automatisk matarenhet) 48
lägga i (brevtillslutare) 45
lägga i (manuell matarenhet) 44
större format 40, 42
tillsluta 42
väga 31

Brevbunt
förbereda 47
lägga i 47

Brevfångare 212
ta loss 184

Brevhållare 39
sätta i 172
ställa in på automatisk matarenhet 41
ställa in på brevtillslutare 39

Brevmatning 41
eftergångstid 110
starta 2

Brevtillslutare 11, 210
sätta fast 187
sätta ihop med frankeringsmaskinen 186
ta loss från frankeringsmaskinen 185

Budget-slag
ändra 72
inskränkningar 67
månadsvis 67

Buntvis bearbetning 47
tillåten bunthöjd 47
tillåten bunttjocklek 47
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C
clean & renew (rengöringskit) 135

D
Datacentral 118
Datum 22

ställa fram 35
Diagnoslista 178
Differentierad vägning 11, 56

sätta på / stänga av 56, 117, 132
till / från 117

Display 2, 212
kontrast 102
språk 125

Drifts- och förvaringsförutsättningar
bläckpatroner 200
ultimail 200

Driftslag (läge) för ultimail 94
Dynamisk våg ultimail 12

E
Eftergångstid 110
Etiketter

frankera 2, 50
frankera en etikett 50
frankera flera likadana etiketter 51
lägga i 50

Etikettmatare 11, 212
Externt modem 118, 120, 121

F
Faktablad om säkerheten 196
Fastställa vikt med integrerad våg 56
Feeder ultimail 11
Fel

allmänna 160
tonsignaler 101
vid buntvis bearbetning 167
vid frankering 161
vid grundinställningar 165
vid nedladdning av porto 164
vid tillslutning av brev 166
vid vägning 163

Fel i tryckbilden 21, 163
Felkoder 173
Felmeddelanden 173
Fjärrdiagnos 11, 124
Fjärrvärdesuppgift.Se TELESET
flexiscale använda 59
Fliesinsats, byta ut 145
Förbindelsesladd 210, 211
Förbrukning 61
Förhandsinbetalning porto 193
Formatmarkering 40, 41
Försändelsedata 16

ändra 32
ställa in 27
ta bort inställning 32

Försändelseräknare 22
återställa 97
visa 97

Försändelsspecifikationer 198
Förskjutning av frankeringstryck 99
Förvalsräknare 52, 95

stänga av 53
Frankera

brev 44
brev i bunt 48
etiketter 50
flera likadana etiketter 51

FRANKERING (Läge) 95
Frankeringsetikett 193

Se även Etiketter
Frankeringsmeny 13, 16, 22

översikt 16
ställa in frankeringstryck 16
tillbaka till 2

Frankeringsstämpel. Se Frankeringstryck
Frankeringstryck 193

exempel 22
förskjuta åt vänster (tryckförskjutning) 99
ställa in 22

Fuktare rengöra 151, 155
Fuktningsgrad

anpassa 150
minska fuktningen 150
normal fuktning 150
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G
Granska tryckkvaliteten 21
Gränssnitt

25-poligt 212
9-poligt 212

Gravitation ställa in 115
GSM 193
GSM-modem 12, 118, 120, 121

ansluta 121

H
Hjälp 2
Hög-tryckkvalitet 126

sätta på / stänga av 126

I
InfoPrint 12, 133

sätta på / stänga av 133
”Inkom:…” trycka 54
Inkommande post

lägga i 54
stämpla 54

Inkommande post-stämpel 11, 54
ändra datum 54
använda 54
avsluta funktionen 54

Inmatningsbord 210, 211
Inmatningsfält 16
Inte tillsluta 42
Integrerad våg. Se Våg
Internt modem 118, 119, 120

K
Klar för frankering 44, 45, 48
Klockslag 103

korrigera 103
sommartid 104
tidzon 105

Knapp ”kuverttillslutare” 210, 211
Kod (2d kod) 193
Kontrollsumma 61
Kortläsare 212

Kostnadsställe 16, 65
aktuell limit 73
ändra beteckning 74
budget-slag 67
byta 43
inrätta nya 65
limitgräns 67
månadsvis limit 73
nollställa 80
nummer 66
standardreklambudskap 66, 68, 69
standardreklammotiv 66
ta bort, alla 81
TELESET-åtkomst 66
tilldela tillgodohavande 72
välja 70

Kostnadsställeantal
öka 131
ultimail 65 Plus 65
ultimail 95 Plus 65
visa 65, 131

Kostnadsställeinformation 78, 79
skriva ut 79
visa 78

KST. Se Kostnadsställe
Kundservice 213
Kuvert, flikform 199
Kuvertspecifikationer 199
Kuverttillslutare 211
Kuverttillslutning

sätta på 42
stänga av 42

L
Ladda

porto 62
portotabell 111, 112
tryckbilddata 89

Läge
ÅTKOMSTKORT 77
ENDAST TRANSPORT 55, 95
FRANKERING 16, 95
INKOMMANDE POST-STÄMPEL 95
MÄTN. OCH DIFFERENTIALVÄGN. 57
SKRIVA UT ENDAST REKLAMMOTIV 95
ställa in 94
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Läge vägning 116
differentierad vägning 56
LOCK 116
NORMAL 116

Lagring tjänst hos Posten 83
Se även Snabbval

Låsknapp 210, 211
Licensnummer 22
Liggetid. Se Standbytid (tryckhuvud-bered-

skapstid)
Limit

aktuell 67
månadsvis 67

Limitvärde
för restsummevarning 100

LOCK (Läge vägning) 116
Lucka

bläckpatroner 212
vattentank 210, 211

Luftöppning 211, 212

M
mailcredit 62, 118, 120, 193
mailcredit kit 12, 118, 120
Månadsvis limit. Se Limit
Manuell matare 212

sätta fast 186
ta loss 184

Markör 90, 91
MASTER card 15, 43, 193

utfärda 130
Matarrullar 210, 211
Meny

för val av tjänst 17
frankeringsmeny 16
SETUP 2

MMI (Meter Mark Indicia) 10, 194
Mobilmodem 12
Modem 194

externt (GSM-modem) 62, 118, 120, 121, 
122

internt (inbyggt) 62, 118, 119, 120
konfiguration 118
PIN lägga in / ändra 122

ställa in valparameter 119
valparameter, översikt 120

Modemanslutning 212
Modemsladd ansluta 188
Modemtyp 119, 120, 122

externt 122
internt 119

Montera ned (frankeringssystem) 182
Multifunktionstangenter 2

N
Nätanslutning

automatisk matarenhet 187, 211
frankeringsmaskin 188

Nätströmbrytare 13, 14, 212
Nollfrankering 19, 194
Nollställa

alla kostnadsställen 80
ett kostnadsställe 80

non seal. Se Inte tillsluta
Nytt PC-protokoll 127

sätta på / stänga av 127

O
Övertäckning bläckpatroner 212

P
Påbyggnadsplåt 42, 211
Patron. Se Bläckpatron
Patronbyte

patronen är tom 136
patronerna är nästan tomma 140

Porto ladda ned. Se TELESET
Portoberäknare (extern) 59

ansluta 59
använda med ultimail 60

Portotabell 111
aktualisera 111
ladda ned från datacentral 112
ladda ned från kort 111
ta bort 113



Bilagor – Index 207
Portovärde 22, 30, 31
ställa in 23
visa i frankeringsmenyn 16
visa i tjänstevalsmenyn 17

Postnummer 89
Prefix 120
Provutskrift 19, 194

R
Radera 2
Räknare. Se Försändelseräknare 

och Reklamräknare
Register 2, 61

skriva ut 61
visa 61

Reklambudskap 16, 22, 89
ändra 38
lagra 89
skriva in 38, 91
skriva in / ändra 89
ta bort 93
välja ut 38

Reklammotiv 16, 22
ändra namn (visa på display) 88
ladda ned 89
på USER card 37
skriva ut 87, 95
ställa in 36
ta bort 93
välja ut från lista 36
visa 87

Reklamräknare
återställa 98
visa 98

Rengöra fuktare
borste 155

Rengöring
borste (fuktare) 155
maskinkåpan 134
trycksystem 142

Rengöringskit clean & renew 135
Restsumma 61
Restsummevarning 100
RSI 124, 194

S
Säkerhetsdatablad 196
Säkerhetstips 7, 8, 181
Sätta på 13
seal. Se Tillsluta
Sealer ultimail 11
sealit (tillslutningsvätska) 42, 148
Service 124
SETUP-meny 2, 192
Skrota ultimail 179
SMMC 124, 194
SMS-text. Se Reklambudskap
Snabbreferens 7
Snabbval 82

byta namn 85
efter tariff-förändring 82
fattas / raderat 82
lagra tjänst hos Posten 83
skriva ut lista 25, 82
snabbval 1 som standard efter standby 

107
snabbval Nr 1 83, 86
spara komplett 83
spara utan vikt 83
standardtilldelning 82
ta bort 86
ta fram 23
visa 25
visa beläggning 82

Softkey 2
Sommartid

automatisk omställning 104
ställa in början / slut 105

Språk (display) 125
Ställa upp (på nytt ställe) 186
Stämpelförskjutning. Se Tryckförskjutning
Standardinställning 68, 83, 86, 95, 116
Standardvärde 2, 22, 53, 99, 100, 109
Standby

snabbval 1 som standard av / på 107
ställa in tid 106

Standbytid (Displaybelysning) 106
Standbytid (tryckhuvud-beredskapstid) 109
Stänga av 14
Stapelhöjd, markering 211



ultimail 65 Plus / 95 Plus (MMI version) – Användarhandbok208
Streckkod, tvådimensionell (2d kod) 10, 22, 
193

Strömbrytare 59
Styckantal förval 52, 53
Svamp 210, 211

byta 151
rengöra 151

Systeminformation 96
visa / skriva ut 96

Systeminställningar 2, 94
Systemur 103

T
Ta bort

alla kostnadsställen 81
ett kostnadsställe 81
snabbval 86
tryckbilddata 93

Tangenter 2, 212
Tangentfunktioner 2
Tarera (nollställa våg) 114
Tarifftabell. Se Portotabell
TDC 124, 194
Tekniska data 196
Telefonnummer

ändra 123
visa 123

TELESET 2, 62, 194
fel vid nedladdning av porto 164
porto ladda ned 62
tillåtet nedladdningsbelopp 62

TELESET & RSI 129
sätta på / stänga av 129

TELESET-åtkomst
spärra 71
tilldela 71

TELESET-TeleDataCenter 194
Testutskrift 195
Text

skriva in 90
ta bort 91

Tidzon 105
Tilläggsfunktioner

frisläppa / spärra 131

Tilläggstjänst
fler än 2 (visa samtliga) 29
välja 29
välja bort 29
välja bort alla 29

Tillbaka till
föregående meny 2
frankeringsmenyn 2

Tillsluta 42, 55
Tjänst

ändra 17
ställa in ny 17
visa 17

Tjänst hos Posten 16, 17, 22
ändra 32
snabbval 23
ställa in 23

Tjänsteval 17
Tjänstevalsmeny 17

översikt 17
ta fram 17

Tonsignal 101
ställa in 101

Transportband 211
Tryckbilddata 87

bearbeta 87, 88, 89
ladda ned från kort 89
ta bort 93

Tryckfärg 10
Tryckförskjutning 11, 99
Tryckhuvud

beredskapsposition 109
i tätat läge 109
standbytid (beredskapstid) 109

Tryckkvalitet
fel 21
invändningsfri tryckbild 21
rubbning / förskjutning 21

Trycksystem
intensivrengöring 142
rengöring 142
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U
ultimail 65 Plus 10, 65
ultimail 95 Plus 10, 65
Uppkoppling mot datacentral 62, 118

använda GSM-modem 62, 118
använda inbyggt modem 62, 118
använda mailcredit 62, 118

USER card 15, 43, 195
spärra 75, 76
utfärda 75

Utrustning (standard / tillval)
ultimail 65Plus 197
ultimail 95Plus 197

V
Våg

dynamisk våg ultimail 12
integrerad 10, 114
läge vägning 116
tarera (nollställa) 114

Våg (extern). Se Portoberäknare
Väga 31, 56
Vägningsläge

differentierad vägning 56
Vågtallrik 212

sätta fast 187
ta loss 183

Val av tjänst 18
Varningstecken 210, 211, 212
Vattenbehållare 210, 211
Vattentank 210, 211

fylla 148
slangstycke 150

Vikt 17
fastställa med integrerade vågen 31
mata in för hand 30

Viktangivelse 16
Visningsfält 17



210 Sealer ultimail (halvautomatisk brevtillslutare) *   

* tillval

Knapp
”kuverttillslutning”   

Matarrullar 

Lucka, därunder vattentanken  

Förbindelsesladd 

Brevhållare (uppfällbar) 
Skjutbar del med greppfäste 
(ställa in brevmatningen sidledes) 

Anläggningsyta 

Inmatningsbord 

Lucka, 
därunder vattentanken

Vattenbehållare 
med svamp  

Låsknapp 

Tryck här för 
att öppna

Varningstecken 



211  Feeder ultimail (automatisk matarenhet med brevtillslutare)*

* tillval

Markering för 
maximal stapelhöjd 

Transportband 

Knapp 
”Kuverttillslutning”  

Matarrullar 

Lucka, därunder vattentanken 

Förbindelsesladd 

Nätanslutning 

Brevhållare (uppfällbar)  

Vattenbehållare 
med svamp  

Skjutbar del med greppfäste 
(Ställa in brevmatning på sidan)

Varningstecken 

Anläggningsyta 

Lucka, därunder 
vattentanken

Låsknapp 

Öppning för luft 

Tryck här för 
att öppna

Påbyggnads-
plåt 



212  Frankeringsmaskin ultimail 65 Plus / ultimail 95 Plus

Vågtallrik 

Etikettmatare 

Anlägg-
ningsyta  

Brevfångare 

Display 
Tangenter 

Kortläsare  Inmatningsbord

Batterifack
(på undersidan)

Lucka (bläckpatroner),
därunder 2 bläckpatroner   

Öppning för luft 

Nätanslutning

9-poligt gränssnitt
(Anslutning PC, GSM-modem, 
extern portoberäknare) 

25-poligt gränssnitt 
(Anslutning för automatisk matarenhet 
eller brevtillslutare)  

Fästen
(för man. matning eller 
matare / tillslutare) 

Manuell 
matare  

Modemanslutning

Nätströmbrytare 

Varningstecken 



Kundservice 213

Kundser-
vice     

Varje ultimail testas in i minsta detalj innan den 
lämnar tillverkningen. Skulle trots denna mycket 
omfattande kvalitetskontroll ett fel inträffa vid 
användningen av ditt frankeringssystem är du 
välkommen att kontakta Francotyp-Postalia 
Kundservice.

Vår kundservice informerar gärna om var din 
närmaste FP-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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