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Kedves Ügyfelünk, 
 
 
Köszönjük, hogy a Frama Matrix F22 bérmentesítő megoldást választotta, amely minden 
szabványnak megfelel és garantálja a hosszú ideig tartó védelmét az Ön befektetésének. A 
használati utasításban található információk célja hogy segítse a kezdeti lépésekben és a 
működtetésben, a Frama mátrix F82 bérmentesítő gépeknél. Bemutatja azt is, hogy könnyedén 
elvégezheti a beállításokat saját maga.  
Összeszedtük a legfontosabb pontokat röviden az Ön számára. 
 
A legfontosabb pontok 
 
Postai összeg feltöltése 17 
 
Behelyezés/Ink Jet festék kazetta cseréje 26 
 
Bérmentesítési dátum cseréje (nyomtatási dátum) 32 
  
Kijelző üzenetek és technikai adatok 47 

 
Gyors szakszerű segítséget kaphat a segélyvonalunkon: +36 1 46 47 48 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A használati utasítás módosításának joga fenntartva. Frama AG is fenntartja magának a jogot, módosításra és/vagy cseréjére 
ennek az utasításnak és/vagy a termék részeire, bármikor, előzetes értesítés nélkül. A postaköltség itt jelzett ára és egyéb 
információk időben korlátozott érvényességűek és kizárólag példaként szolgálnak, és nem érvényesek bármilyen 
pénznemre. 
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Biztonsági információk és figyelmeztetések  
 
Köszönjük, hogy úgy döntött, hogy megvásárolja az innovatív Frama mátrix F82 bérmentesítő gépet.  
 
Működési kézikönyvben található információk célja, hogy segítse Önt a  Frama mátrix bérmentesítő gép működtetésében   
Segít bemutatni, hogyan könnyedén beállíthatja a gépet saját maga.    
 
Ez bérmentesítő gép megfelel a jelenlegi biztonsági követelmények. Helytelen használata, azonban okozhat sérüléseket és 
kárt.  
Ezt szem előtt tartva olvassa el ezt az útmutatót mielőtt használatba venné a Frama mátrix bérmentesítő gépet.  
Ez segít, hogy elkerülje a sérüléseket, és segít a károsodás megelőzése a bérmentesítő gépben. Ezt az útmutatót tartsa 
biztonságos helyen, és adja át az útmutatót az új felhasználónak, amikor átadja a gépet.  

 

Szimbólumok 
 

Ebben felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokat találja:  
 
 

      Veszély 
 
 
Ez a szimbólum jelzi a veszélyeket és a biztonsági kockázatokat, amik sérülést okozhatnak, a 
bérmentesítő gép használata, üzemeltetése és karbantartása alatt.     
 

 Információk  
 
Ez a szimbólum hivatott felhívni a figyelmet, iránymutatásokra és utasításokra, amely 
megakadályozhatja a károsodás kockázatát a bérmentesítő gépben, a könyvelendő tételekben 
vagy annak környezetében a bérmentesítő gép kezelésekor      
 
 

     Tipp  
 
Tippek és tanácsok a bérmentesítő gép hatékony felhasználásának érdekében. 
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1. A rendszer bemutatása 
 

1.1. Biztonsági utasítások/Megjegyzések a használathoz 
 

 
 

Veszély 

 
1. A bérmentesítő gépet fedett térben (szobában) és bérmentesítő etikettel lehet használni. 

Bármely más használat, módosítás vagy változtatás, a bérmentesítő gépen nem 
megengedett és veszélyes is lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat a 
tervezett felhasználással ellentétes vagy hibás működtetés okozta károkra.   

2. Ellenőrizze az esetleges külső sérüléseket a bérmentesítő gép használata előtt. A sérült 
gép életveszélyes is lehet.  

3. Sérült csatlakozó vezetéket csak azonos típusú vezetékkel lehet helyettesíteni. Az 
épületekben ahol a bérmentesítő gép működik túlterhelés gátlóval felszerelt hálózatnak 
kell lennie. 

4. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa a rendszer telepítése előtt. Ha károsodást talál, csak 
szakember javíthatja azt. 

5. Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha a bérmentesítő gép fedele zárva van. 
6. A hálózati kábelt mindig a bérmentesítő gép mögött vezesse el és bizonyosodjon meg 

róla, hogy nem sérült és senki sem botlik el benne. 
7. Soha nem a kábellel húzza ki a dugaljat a fali csatlakozóból 
8. Soha ne nyúljon bele a nyomtatóba. Megsérülhetnek, az ujjai amennyiben a gép be van 

kapcsolva. Amennyiben hosszú hajjal vagy nyakkendővel stb. közelít, a géphez legyen 
figyelmes. 

9. Ne nyúljon soha forgó alkatrészekhez, mert sérülést kockáztat vele. 
10. Tartsa gyermekek elől elzárva a bérmentesítő gépet. 
11. A bérmentesítő gép javítását csak a helyi Frama képviselet szervize láthatja el. Soha 

semmilyen körülmények között ne nyissa fel saját maga a bérmentesítő gépet. Helytelen 
szervizelés komoly veszélyeket hordoz magában és veszélyes is lehet. 

 
 
 

1.1.1. Helyes használat 

 
 

Veszély 

 
1. Csak a rendszerhez kapott alkatrészeket használja. Más, nem a rendszerhez tartozó 

alkatrészek használata nagyban megrövidítheti a gép élettartamát és a felhasználóra is 
veszélyt jelenthet. 

2. Mindig tartsa távol a görgők bemeneti nyílásától a laza vagy kiálló testrészeket vagy 
ruhadarabokat. ( ujjak, hosszúhaj, nyakkendő, sál, nyaklánc stb…) A forgó alkatrészek 
balesetet okozhatnak. 

3. Ne tisztítsa a bérmentesítő gépet gyúlékony anyaggal a robbanás veszély miatt. 
4. Távolítsa el a gépet az elektromos hálózatból mielőtt bármilyen karbantartást végezne 

rajta. Csak puha nedves ruhával tisztítsa a gépet. Ne spricceljen semmilyen folyadékot a 
gépbe vagy a külső felületére. Az áramütés veszélye miatt ez életveszélyes lehet. 

5. Ne helyezzen semmilyen folyadékot, poharat, bérmentesítő festéket stb. a bérmentesítő 
gépre. 

 

 
 

1.1.2. Telepítéssel kapcsolatos megjegyzések  

 
Információ 

 
Az Ön Frama Matrix bérmentesítő gépe normál körülmények közötti használatra lett gyártva. 
Kérem, tartsák szem előtt, hogy a mai bútorok különböző vegyszerekkel és festékekkel vannak 
bevonva. Ezek közül néhány gyengítheti a gép műanyag talpazatát. A bérmentesítő gépünk 
műanyag talapzata ezen vegyszerek hatására nyomot hagyhat a bútoron, amin el van helyezve 
és ezért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni a fenti érthető okokból. Ezt szem előtt 
tartva kérjük, használjon egy nem csúszó alátétet. 
Ne tegye ki direkt napsütésnek. 
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1.2. Tervezett használat/Megjegyzések a nyomtatási minőségről 
 
A következő megjegyzések célja, hogy támogassa Önt annak elérésében, hogy egy éles, professzionális 
nyomtatása legyen a Frama mátrix bérmentesítő géppel, és eközben ne veszélyeztesse a szállítását a 
bérmentesített leveleknek. Mint felhasználó Ön a felelős a bérmentesítés olvashatóságáért. 

 

 
Információ 

 
1. A bérmentesítő gépet az első használat előtt a helyi postai szabályok szerint regisztrálni 

kell a postán. Kövesd a helyi Frama képviselőtől kapott információkat ehhez. 
2. Minden bérmentesítő jel csak egyszer használható.  A helyi postahivatal szerint (az adott 

ország postája) minden újbóli használat szabálysértés és büntetendő cselekmény valamint 
megsérti az általános felhasználási kondíciókat. 

3. A teszt bérmentesítő jelek nem tekinthetők valódi jelnek a Posta hivatal szerint és ezek 
postázása sem lehetséges 

4. A rostos vagy egyéb durva anyagú borítékok használata azzal járhat, hogy a bérmentesítő 
jelek elmosódhatnak vagy nem leolvashatóak. Javasoljuk, soha ne használjon ilyen 
borítékokat. Ne használjon nagy nedvszívó képességű vagy nagyon durva anyagú 
borítékokat, mert ezek érvénytelenné tehetik a bérmentesítést. 

5. Magas fényű, borítékok melyek túl nagy kontrasztot eredményeznek a bérmentesítő jelen 
szintén nem megengedettek. 

6. Ne használjon 10 mm-nél vastagabb borítékot, mert a bérmentesítő nyomtató feje 
hozzáérhet a felülethez és ez elmosódást okozhat. A vastagabb levelek és csomagok 
esetében mindig használjon Frama matrix bérmentesítő címkéket.  

7. Győződjön meg róla, hogy nincs semmilyen éles tárgy (gemkapocs, tűzőkapocs) a 
bérmentesítő zónában, mert ez károsíthatja a bérmentesítő gépet. 

8. Az Ink Jet festék kazettákat rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a magas minőségű 
nyomtatás biztosítva legyen. Egy bizonyos idő után a nyomtatófej lezár, hogy 
megakadályozza a nyomtató fúvókák beszáradását. Ezért nem kapcsolja ki azonnal a 
bérmentesítő gépet, hanem várja, meg amíg a nyomtató fej lezár vagy használja a 
kijelentkezés gombot. 

9. Kérjük, használja a nyomtatófej tesztet és a fúvókatisztítás funkciót (5.7.2 rész 
Fúvókatisztítás a 47. oldalon) amennyiben olyan érzése van, hogy hiányoznak vonalak a 
nyomtatott jelből. 

 

 
 

1.3. Hálózati környezet követelmények/Biztonsági információk 
 

 
Információ 

 
1. A bérmentesítő gép a felhasználó saját hálózatához kapcsolódik Etherneten keresztül a 

felhasználó saját hozzáféréséhez megfelelően és adatokat cserél a Framaonline2 adat 
központtal. 

2. Frama garantálja, hogy semmilyen adat, ami nem a bérmentesítő géppel hozható 
kapcsolatba nem kerül nyilvánosságra, nem kerül továbbításra vagy elolvasásra. 

3. A felhasználó felelőssége, hogy a bérmentesítő gép biztonságáról gondoskodjon, amikor 
az a vállalat hálózatán van 

4. A PC felület nem aktív 
5. További információk találhatóak az IP konfigurációs kézikönyvében (www.frama.com  -> 

download area) a bérmentesítő gép kapcsolódásáról. 
 

http://www.frama.com/
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1.4. Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 
 

A WEEE direktívában (hulladék elektromos és elektronikus berendezések; 2002/96/EK) 
dolgozták ki a védelmet az emberi egészségre és a környezetre, annak biztosítása 
érdekében, hogy a hulladék ártalmatlanítása az elérhető legjobb legyen az 
újrafeldolgozás, hasznosítás és műszaki hasznosítási lehetőségeinek kihasználásával. A 
termékekben kifejlesztett és gyártott kiváló minőségű anyagokat és alkatrészeket, 
amelyek újrahasznosíthatók, újra fel kell dolgozni. 

 
Ne dobja ki ezt a terméket, mint háztartási hulladékot 
 
Kérjük, tájékozódjon a helyi hulladékgyűjtőkről ahol elektromos és elektronikus termékek lerakása lehetséges. 
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1.5. A Frama Matrix bérmentesítő gép 
 
A képen látható jelek a főbb komponensei a Matrix F22 bérmentesítő gépeknek. Ismerjük meg az 
összetevők helyeit   
 
Kép. Elöl nézet : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kép. Matrix F22, hátsó nézet: 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Érintő 
képernyő 

Festék 
rendszer 

Levél trató tálca Matrix F22 Bérmentesít rendszer 

Hálózati csatlakozó Kapcsoló panel 

Mérleg 
(opcionális) 
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1.6. Alapvető képernyő leírás 
 
A Frama Matrix F82 bérmentesítő gépek színes érintő képernyőt használnak működésre és 
navigálásra menün keresztül.  
 

 
Tipp 

 

Részletes információ a tarifa ellenőrzés rendszerről a 4.3 rész Postai érték 
meghatározása a 21.-oldalon található 

 
Összes funkciót nem lehet megjeleníteni és  elrejtve vannak ez szabály. Ez azt jelenti, hogy az 
Admin módban és a Költség Központ módban más képernyők láthatók.  
 
Minden bevitel az érintő képernyőn keresztül történik, nincs más mód működtetni a gépet.  
 
 
 
 
Gyorsgomb  
start menu vázlat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendszer képernyő vázlat (Fő menü) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részletes start menu vázlat. 
 
 
 
 

“i” információ (további 
infók érhetők el)

KK gomb ( Költség 

Központ változtatás)

Kredit és festék kijelző

Rendszer 

kikapcsolás

Súly kijelző (Csak 
információ)

Gyorsgombok

Bérmentesítés érték

Bérmentesítés dátum

Készenlét jelző

Kilépés 

(vissza gomb)

Menü neve

Funkció gomb

utasítás mező

“i” információ (további 
infók érhetők el)

További 

szolgáltatások 

bevitele

Mentés 

gyorsgomb

Termék bevitele Cél állomás bevitele Súly bevitele

Termék leírás
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2. Telepítés  
 
A telepítés olyan egyzserű, hogy saját maga is elvégezheti. Követni kell az alábbi utasításokat 
amennyiben önállóan kívánja telepíteni 
 
4 lépcsős telepítés: 
 
1. Összeszerelni a komponenseket  
2. Regisztrálni a FO2- FramaOnline2 rendszerhez.  
3. Konfigurálni a nyomtató beállításokat  
4. Betölteni a postai összeget  
 

2.1.Általános megjegyzések és biztonsági információk 
 
A bérmentesítő gépet úgy kell elhelyezni, hogy közel legyen az elektromos hálózati dugaljhoz és az 
Ethernet (RJ45) csatlakozóhoz is. Kerüld a direkt napsugarat és a rezgést. 
 
A huzat befolyásolhatja a mérleg működését. 
 
Az Ön Frama Matrix bérmentesítő gépe normál üzemi körülményekre lett gyártva.  Emlékeztetőül a 
mai bútorokat különböző festékekkel, lakkokkal, szintetikus anyagokkal vonják be. Előfordulhat, 
hogy néhány alkotó rész megtámadja a gép műanyag felületét esetleg a lábazatot. A gép lábazata 
érintkezik idegen anyagokkal, amely foltot hagyhat a bútorzaton. Ezért felelősséget nem vállal a 
Frama. 
Használjon nem csúszó felületet  
 
 

2.2. Kapcsolat létrehozása 
 
Az alábbi ábra mutatja a Mátrix bérmentesítő gép hátsó panelját. (kapcsolódási panel) 
 
 
 
 

 
 

Serial csatlakozó 
(RS232 – PC) 

Mérleg 
csatlakozó PSU csatlakozó 

Kommunikációs  
modul 
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2.2.1. A kommunikációs kapcsolat létrehozása (kommunikációs modul) 

Különböző kábeleket használhat a kapcsolódás típusától függően a kommunikációs modulon. 
 
 
Ethernet (zöld): Csatlakoztassa a Network kábelt (RJ45) ebbe a dugaljba. Csatlakoztassa a kábelt a 
hálózathoz. 

 

2.2.2. Mérleg csatlakoztatása (opcionális) 

Helyezze be a mérleg kábelt a mérleg aljzatba.Nézze meg a használati utasítást a mérleghez ha 
szükséges. 
 
 

2.3. Az elektromos tápkábel csatlakoztatása 
 

 
 

veszély 

 
1. Ellenőrizze az esetleges külső sérüléseket a bérmentesítő gép használata előtt. A sérült 

gép életveszélyes is lehet 
2. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa a rendszer telepítése előtt. Ha károsodást talál, csak 

szakember javíthatja azt. Ne használja a gépet, amíg a hiba nincs kijavítva 
3. A hibás kábelt csak azonos típusú kábellel cserélje ki. 
4. Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha a bérmentesítő gép fedele zárva van. 
5. A hálózati kábelt mindig a bérmentesítő gép mögött vezesse el és bizonyosodjon meg 

róla, hogy nem sérült és senki sem botlik el benne. 
6. Soha nem a kábellel húzza ki a dugaljat a fali csatlakozóból 
 

 
 
Vegye fel a hálózati kábelt (elektromos kábel) és csatlakoztassa a képen 
látható módon. Csatlakoztassa a másik felét a megfelelő hálózati dugaljba 
 
 
Győződjön meg róla, hogy a Mátrix bérmentesítő gép borítója csukva van és 
a mérleg platform nincs akadályozva semmi által. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Információ 

Információ: A bekapcsolási rutin eltarthat egy ideig. Ebben az időben a Frama Matrix 
bérmentesítő gép nem fogad el semmilyen utasítást Öntől. 
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2.4.  Első használat 
 
Kapcsolja be a bérmentesítő gépet. Különböző hallokat fog hallani a bekapcsolási rutin során és 
minden mozgó alkatrész motorja és szenzora ellenőrzésre kerül. 
 

 
 

Információ 

 Információ: A bekapcsolási rutin eltarthat egy ideig. Ebben az időben a Frama Matrix 
bérmentesítő gép nem fogad el semmilyen utasítást Öntől. 

 
A bérmentesítő gépet telepíteni (regisztrálni) kell Framaonline2 adat központba.  
 

 
2.5. Framaonline2 telepítés  
 
A Frama Matrix F22 postai hitele hálózati kapcsolaton keresztül kerül feltöltésre. Ugyanakkor a 
postai díjak frissülnek, és minden postai adatot továbbítanak a postahivatalnak. Ez a folyamat 
kényelmes és garantálja, hogy mindig a postaköltséget és a legfrissebb szállítási díjakat kínálja. 
 

 
Tipp 

A Framaonline2-vel a posta költségekről kommunikálni csak Admin módban lehet. Az Admin 
mód PIN kód védettségű. A PIN kódot mindig tartsa biztonságos helyen. A PIN kódot csak 
külsőhíváson keresztül lehet újra kérni és ebben az esetben költségek keletkeznek a szerviz 
technikusnál a szervizben vagy a központi műhelyben. 

 
 
 
Ellenőrizze, hogy a bérmentesítő rendszer megfelelően csatlakozik-e a helyi hálózathoz. Szükség 
esetén olvassa el újra a Csatlakoztatás és indítás fejezetet. A bérmentesítő rendszer csak akkor 
kapcsolódik a hálózathoz, amikor aktiválódik, és a postaköltséget letölti. 
 
It is only possible to fetch postage and communicate with FramaOnline in Admin mode. Caution: 
The Admin mode is password (PIN) protected. Use the PIN you received in a separate letter. Csak 
akkor veheti igénybe a postaköltséget és kommunikálhat a  FramaOnlineal ha Admin módban van. 
Vigyázat: Az Admin mód a jelszó (PIN) védett. Használja a külön levélben kapott PIN kódot. 
 

 
 

Információ 

Információ: Szükség lehet a bérmentesítő gép konfigurálására a hálózathoz. Kövesse az 
utasításokat az 18. oldalon a kellő beállításokhoz. 

 
 
 

 
1. A költség központ képernyőn nyomja meg az Admin módot 
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2. Adja meg a PIN kódját (gyárilag 1234) majd nyomja meg az “ENTER” hogy 

belépjen Admin módba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Nyomja meg az „i“ gombot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nyomja meg a csavarkulcsot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Nyomja meg a következő gombot (nyíl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. válassza ki a FramaOnline2. -t 
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7. Nyomja meg a PIN aktiválást és adja meg az 5 számjegyet a 
számbillentyűkön. Az ENTER-el igazolja vissza ha jó. Nem kell majd ujra 
megadni a PINt a Framaonline2 rendszerben. Kérjük figyeljen hogy jól adja 
meg a számokat mert ha nem akkor  az F22 vagy a  Framaonline2 adat 
központ elutasítja. 
 

 
 
 
 
8. Válassza az telepítést. Az igennnel helyben hagyhatja azt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Az Ön Frama Matrix F22 bérmentesítő gépe kapcsolatot létesít a 

Framaonline2 adat központtal és folyamatosan informálja a kapcsolat 
állapotáról. Ez akár 2 percig is eltarthat. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot ha 
nem tud csatlakozni. Lásd 9.4 rész. 
 

 
10. Most Ön regisztrálva van a Framaonline2 adatközpontnál. 
 
11. A képernyő 8 másodperci mutatja ezt . Érintse meg a képernyőt a 

kilépéshez. Ezután vissza kerül a FramaOnline2 menübe 
 
12. Nyomja meg az ESC gombot hogy az 1-es menu beállításhoz menjen. Nyomja meg a 

Kezdés/Kilépés gombot hogy kiválaszthassa a Költség Központot. 
 
 

2.6. Az INK JET kazetta telepítése 
 
Kövesse az utasításokat a 27. oldalon, hogy helyesen tudja telepíteni a festék kazettát. 
 
 

2.7. Hitel feltöltése a  Framaonline2-ról 
 
Mielőtt elkezdené bérmentesíteni a leveleit fel, kell töltenie a postai hitelét a Frama Matrix 
bérmentesítő gépébe. 
 
Kövesse a 17. oldalon levő utasításokat és ezzel lezárul a telepítés. 
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3. FramaOnline2 
 
 

3.1. Általános megjegyzések 
 
Framaonline2 fogja meghatározni a postai költségeket az adatok küldésével a postára és egyszerű 
módját kínálja a Postai hitel feltöltését a bérmentesítő gépre. 
 
A bérmentesítő gépnek muszáj kapcsolatot teremtenie a Framaonline2-vel. Lásd 9.4 rész az 47. 
oldalon. 
 

 
Tipp 

A Framaonline2-vel a posta költségekről kommunikálni csak Admin módban lehet. Az Admin 
mód PIN kód védettségű. A PIN kódot mindig tartsa biztonságos helyen. A PIN kódot csak 
külsőhíváson keresztül lehet újra kérni és ebben az esetben költségek keletkeznek a szerviz 
technikusnál a szervizben vagy a központi műhelyben. 

 
 
 

3.2. Postaköltség hitel betöltése 
 
A postaköltség hitel feltöltése csak Admin módban lehetséges. Az Admin mód jelszó védett. 
Kapcsolja be a gépet vagy lépj, a válassza a költség központot lehetőséghez. 
 
 

1. A költség központ képernyőn nyomja meg az 
Admin módot 
 

 
2. Adja meg a PIN kódját (gyárilag 1234) majd 

nyomja meg az “OK” hogy belépjen Admin 
módba 

3. Nyomja meg az „i“ gombot 
 
 
 
 

4. Nyomja meg a csavarkulcsot 
 

5. Nyomja meg a Következő (nyíl) gombot 
 
 
 
 
 

6. Válassza ki a FramaOnline2. -t 
 

7. Válassza a hitelfeltöltés éehetőséget. 
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8. Adja meg a kívánt jóváírási összeget tizedespont 
használata nélkül. Kérjük, vegye figyelembe a 
szerződésben foglalt rendelkezéseket a 
postahivataltól 

 
9. Igazolja vissza az összeget az OK gomb 

megnyomásával 
 

10. Az Ön Frama bérmentesítő gépe kapcsolatot 
létesít a Framaonline2 adat központtal és folyamatosan informálja a kapcsolat állapotáról. 

 
 

 
Tipp 

A kapcsolat akár percekig is eltarthat a postai árak és az adatok mennyiségétől függően. 

 
A tranzakciós adatok megjelennek, amikor a kapcsolat létrejött 
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4. Működés 
 
 

4.1. Be és ki kapcsolás  
 

 
 

Információ 

Mindig nyomja meg a “rendszer leállítás” gombot mielőtt a főkapcsolóval kikapcsolja a 
Matrix bérmentesítő gépet. Ez biztosítja, hogy a nyomtatófej lezáródik és nem szárad ki. 

 
Újra tudja indítani a rendszert a “Rendszer újra indítás” 
gomb megnyomásával, ha a főkapcsoló nincs 
kikapcsolva. 
 
Használja a főkapcsolót a bérmentesítő gép 
kikapcsolásához és nyomja meg az “I” gombot a 
bekapcsoláshoz a főkapcsolón. 
 
A képernyő magától kikapcsol egy bizonyos idő után, ha 
az autó log mód ki van kapcsolva (lásd 41. oldal) a 
képernyő megérintésével újra feléled a bérmentesítő gép 
 
 

4.2. Költség Központ 
 
 

4.2.1. Általános megjegyzések a költség központhoz 

 
Az Ön Frama Matrix bérmentesítő gépe fel van szerelve különböző számlálókkal, hogy nyomon 
tudja követni a postaköltségeket és a bérmentesített levelek számát. 
 
Költségközpontok állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a postai fogyasztás pontos 
lebontását. Ezek a számlálók R-Darabnak és R-értéknek nevezik. Az R jelentése "visszaállítható". 
 
Minden költség központnak saját nevet adhat. 16 karakter áll rendelkezésére ehhez. A költség 
központ bármilyen időben aktív és ez látszik a kijelző tetején a KK gombon. Átválthatsz egy másik 
költség központra ennek megnyomásával 
 

4.2.2. Költség központ adatainak megjelenítése 

R1 érték/R1 –szám: Visszaállítható számláló időszak 1: R1 érték mutatja a postaköltségek 
felhasználását az utolsó leolvasás és visszaállítás óta. R1 –szám mutatja a postázott küldemények 
számát az utolsó leolvasás és visszaállítás óta. 
 
R2 érték/R2 –szám: Visszaállítható számláló időszak 2: R2 érték mutatja a 
postaköltségek felhasználását az utolsó leolvasás és visszaállítás óta. R2 –szám 
mutatja a postázott küldemények számát az utolsó leolvasás és visszaállítás 
óta. 
 
T-szám/T-érték: Az összesített leolvasása a költség központnak (A számlálóban 
lévő számok és a bérmentesített érték) a beállítások kezdete óta. 
 
Szintén vannak rendszerszámlálók, amik a teljes számokat mutatják a költség 
központban. Ezek a számlálók nem visszaállíthatóak. 
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4.2.3. Költség központ kiválasztása 

Meg kell adni a PIN kódját minden költség központhoz mielőtt, elkezdene dolgozni a bérmentesítő 
géppel. Amennyiben nem állított be új PIN kódot akkor a PIN az 1-es Költség központhoz 1 a 2-es 
Költség központhoz 2 és így tovább. Ez teszi lehetővé, hogy a postaköltségek automatikusan a 
megfelelő Költség központhoz adódjanak. 
 
Nyomja meg az 1-et majd az OK, hogy kiválassza az 1-es Költség központot például. A Költség 
központ neve megjelenik, és ekkor megadhatja a PIN kódot (1). Nyomja meg az OK-t. A 
bérmentesítő képernyő megnyílik és Ön bérmentesítheti a postáját. Minden küldemény érték és 
mennyiség szerint ehhez a Költség központhoz lesz hozzárendelve. 
 
A Költség központ bármikor előhívható a start menükből a CC (KK= Költség Központ) gomb 
megnyomásával.  

 

4.2.4. A Költség Központ PIN cseréje 

A Költség Központ gyárilag PIN kód védett. Szállításkor a bérmentesítő gépen, a PIN megegyezik a 
Költség Központ számával. A PIN Kód maximum 4 szám lehet. 
 
Kövesse ezeket az utasításokat a PIN kód megváltoztatásához a jelenlegi Költség Központban  
 
Nyomja meg a PIN megváltoztatása gombot (1-es beállításnál vagy a KK 
Menedzserben a KK beállításnál).  
 
Adja meg a régi PI N-t és nyomja meg az OK gombot 
 
Adja meg az új PI N-t és nyomja meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. 
 
Adja meg újra az új PI N-t és hagyja újra jóvá az OK gombbal. 
 
Admin módban minden Költség Központhoz van hozzáférése. (lásd 43. oldal).  
 

4.2.5 A Költség Központ nevének megváltoztatása 

Az Ön Frama Matrix bérmentesítő gépe lehetőséget ad Önnek arra, hogy saját neveket válasszon 
minden egyes Költség Központnak. A képernyőn kiválaszthatja a kellő Költség Központot, hogy 
egyszerűbb legyen a munkája. 

 
Nyomja meg a PIN Csere gombot (az 1-es beállításnál) 
 
Válassza ki a Név Cserét és adja meg az új nevét a Költség Központnak a billentyűzeten. 

 

4.2.6. A számlálók törlése a jelenlegi Költség Központban 

 
Törölheti a számláló értékeit a jelenlegi Költség Központban az 1-es 
telepítésben. 
 
 
Hagyja jóvá a törlést az ENTER megnyomásával.  
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4.3. A postaköltségek értékenek megadása 
 

 
Tipp 

A bérmentesítő gép védelmet nyújt a véletlenszerűen nagyértékek bérmentesítésétől. (lásd 
beállítások rész) Alapértelmezésben a 2500 Ft-nál magasabb értéket csak jóváhagyás után 
engedélyez (kezdetbe fordítva jelenik meg) Ez az érték a 2-es beállításoknál állítható.(7.2.1 
rész nagy értékek 41.oldal) 

 

 

4.3.1. Start menü áttekintése 

Négy menü áll rendelkezésre a hatékony bérmentesítés érdekében: 
 
Gyorsgomb 
 
Nincs szükség postai érték bevitelére, ha az “Gyorsgomb” gombot használod. Ehelyett az érintett 
postázási terméket a billentyű lenyomásával választhatjuk ki. Az Ön Frama Matrix bérmentesítő 
gépe előre van programozva a legfontosabb termékekre. 
 
Részletes vezérlés 
 
A részletes postai termékek áttekintésével gyors hozzáférést biztosít a postai termékek 
tulajdonságaihoz, ahogy az látható 
 
Díjszabásvezérlés 
 
Lépésről lépésre Ön vezérelheti a díjszabási árakat. Megadhatja a súlyt, cél állomást, pótdíjat és a 
levél típusát. 
 
Szám billentyűzet 
 
A postaköltség egyénileg is beállítható a numerikus billentyűzet használatával. 
 
Start Menü áttekintés: 
 

    
     Gyorsgombok      Részletes vezérlés      Díjszabás vezérés  1–10 szám billenytyűzet 
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4.3.2. Gyorsgomb 

Nyomja meg az “Gyorsgomb gombot a kívánt postázási termékhez. A termék be van állítva és 
azonnal bérmentesítheti, ahogy a “Kész” a képernyőn megjelenik.  
 
Nyomjon meg más “Gyorsgomb” gombot hogy már terméket postázzon. További Gyorsgomb 
postaöltségek hívhatóak elő a posta költség gomb megérintésével. 
 
Mindegyik “gyorsgomb” gomb újra beállítható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Nyomja meg 
kétszer az “Gyorsgomb” gombot, amit szeretne átállítani, cserélje, ki a tulajdonságait majd nyomja 
meg a Mentés 1 érintés gombot, hogy elmentse a változtatásokat az “Gyorsgomb” gombon. 
 
Az “Gyorsgomb” start menü alapban be van programozva az Ön bérmentesítő gépében, amikor 
kiszállításra kerül. Az Egyes beállítás menüben tudja megváltoztatni az értékeke (lásd 52. oldal) 
 
Az Gyorsgomb gomb módosítása 

  
 

 
 

 
Nyomja meg a gyorsgombot 2x 

  
Módosítsa a tulajdonságokat 

  
Nyomja meg a mentés 1T gombot 

  
 

4.3.3. Részletes vezérlés 

Hívja elő a részletes vezérlést a start menüben az Gyorsgomb gomb kétszeri 
megnyomásával az Gyorsgomb menüben. Azt is be tudja állítani, hogy a 
Részletes vezérlés menü legyen az alapértelmezett menü az 1-es menü 
beállításnál.  (lásd 40. oldal 
 
Minden egyes postai termék tulajdonságai a Posta rendszere által van 
definiálva. Ezek: 
- Termék ( levél, csomag) 
- Rendeltetési hely (belföldi, Európai, Világ) 
- Formátum (sima, nagy) 
- Súly 
- Kiegészítő szolgáltatások (ajánlott, tértivvény, stb.) 
 
Módosíthatja a postázási termék tulajdonságait a Részletes vezérlés start menüben bármikor. 
Nyomja meg a tulajdonságok gombot (pl. formátum) és válassza ki az új formátumot. Óvatosan a 
variációknál és a kiegészítő szolgáltatásoknál mindig meg kell erősíteni a változtatásokat az “OK” 
gombbal. 
Bármikor mentheti a változtatásokat az “Gyorsgomb gombnál vagy visszatérhet az “Gyorsgomb” 
menübe az ESC megnyomásával. 
A postaköltségek újra lesznek számolva és a bérmentesítés kezdődhet amint a kész parancssor 
jelenik meg a képernyőn. 
 
Amennyiben úgy kívánja, akkor beállíthatja a Részletes vezérlés start menüt kezdő menünek az 1-es 
menü beállításnál. (lásd 39. oldal). 
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4.3.4. Díjszabásvezérlés 

Elő hívhatja a díjszabás menüt, ha megnyomja a súly gombot az “Gyorsgomb” 
menüben. Akkor is ebbe a menübe kerül, amikor a kötegelt mérés 
befejeződött. (lásd 4.3.6 rész Postai mérlegek (opcionális) a 23. oldalon 
 
Majd nyomja meg a Díjszabásvezérlés gombot 
 
Ekkor lépésről lépésre segítséget kap az egyéni díjszabás beállításához. A 
postaköltség kiszámításra kerül, amikor az utolsó díj is bekerült a rendszerbe. 
Amikor a “kész” parancs megjelenik, a képernyőn kezdheti a bérmentesítést. 
 
Szintén azt is beállíthatja, hogy a díjszabás menü legyen az állandó kezdő menü. Ezt az 1-es menü 
beállításnál teheti meg. (lásd 39.oldal). 
 

4.3.5. Numerikus billentyűzet 

A posta költségek egyénileg beállíthatók a számbillentyűk segítségével. 
 
A szám billentyűzet a díjszabásvezérlés menüben is benne van. Nyomja meg a 
szám billentyűzet gombot. 
 
Adja meg a postai értéket, amire szükség van a szám billentyűzet segítségével. 
Hagyja jóvá az értéket az “OK” gomb megnyomásával. Rendelje az értéket egy 
kategóriához. Amikor a “Kész” megjelenik, a képernyőn kezdheti a 
bérmentesítést. 
 
A szám billentyűzetet nem lehet megváltoztatni a start menüben. 
 

4.3.6. Postai mérlegek (opcionális) 

Számos módon megállapítható a posta súlya az S2, S5, vagy S30 mérleggel. 
 

4.3.6.1. A postázási anyagok súlyának ellenőrzése bérmentesítéskor 

 
Az információ a súlyról folyamatosan látható a kijelzőn (itt most 17 gramm). A 
bérmentesítés megszakítása nélkül Ön állandóan láthatja a postázási termék 
súlyát a képernyőn 
 
A tömegkijelzésnek nincs hatása a postai díjszámításra. 
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4.3.6.2. A feladási ár kalkulációja a súly alapján. 

Ehhez nyomd meg a súly gombot bármikor és a mérleg 17g gomb 
megnyomásával máris láthatod a postai ár kalkulációját 
 
Alternatív megoldásként a tömeg kiszámítását is befolyásolhatja a súly 
osztállyal. 
 
 
 

4.3.6.3. KÖTEGELT/EGYEDI mérési mód 

A halmozott mérésnek két fajtája van speciális formában. Kapcsolja a halmozott mérést a halmozott 
vagy egyedi mérésnél a főmenüben a berendezésnél 
 
KÖTEGELT mód (alapértelmezett) 
 
Helyezze a halmozott cikkeket a mérlegre méret szerint szortírozva. A totál 
súly megjelenik a képernyőn. Válassza az gyorsgomb gombot annál a 
terméknél, ami a legközelebb van a halomban a postázandókból 
 
Vegyen ki egy levelet a halomból és a mérleg átvált mérési módra. A súly 
gomb ad infót arról, hogy mekkora súlya volt a kivett terméknek (itt halom 8g) 
a postai ár a súly alapján lesz kalkulálva. Bérmentesítse a levelet. 
 
Vegye ki a következő levelet a halomból. A súly és a postaköltség megjelenik 
a képernyőn. Miután az utolsó levelet is levette a halomból a halom mérési mód 3 mp után 
lekapcsol. 
 
Mindig hozzáférhetsz a többi postázás típushoz a halmozott mérési módban 
 
 
EGYÉNI mód 
 
Helyezzen egy levelet a mérlegre. A súly megállapításra kerül. 
 
A gép átvált egyéni mérési módra. A súly gomb ad infót a lével súlyáról (itt 
17g) Az ár a súly alapján kalkulálásra kerül. 
 
 
Helyezze a következő levelet a gépre és folytassa, amíg egyéni leveleket akar 
küldeni. 
 
Ahol kell, ott hozzáadhat egyéni adatokat a postai küldeményhez. Az ár automatikusa megjelenik. 
Bérmentesíthet már. 
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4.4. Bérmentesítés 

 
 

Csak a “Kész” ikon megjelenése után lehetséges a bérmentesítés (lásd 11. oldal) 
 
 

4.4.1. Levél behelyezése és Bérmentesítése 

Most már bérmentesítheti a kiválaszott levelet. Ehhez 
helyezze a postázandó terméket a Frama Matrix F22 jobb 
oldalán teljes ütközésig betolja a levelet 
 
A level bérmentesítésre kerül és kijön a bal oldalon. 
 
 

 
 

4.4.2. Bérmentesítő etikettek 

Csak eredeti frama Matrix F22 bérmentesítő etikettet használjon. Bérmentesítse a normal módon 
mint egy levelet. A Matrix F22 etikettek kétszer felhesználhatóak. Fordítsa el 180 fokkal és ujra 
bérmentesítheti. 
 
Az öntapadós címkét úgy tudja használni, ha a perforációnál, lehúzza a hátlapot. 
 

 
 

Veszély 

 
1. Csak saját alkatrészeket használjon a rendszerhez. A nem megfelelő alkatrészek 

használata a szerviz élet lerövidülését okozhatja a bérmentesítő gépének és a kezelőre is 
veszélyes lehet. 

2. Mindig tartsa távol az újjait és egyéb testrészét és lazább ruházatát a betöltési résztől és 
mozgó részektől. 

3. Ne tisztítsa a gépet gyúlékony anyaggal 
 

4. Mindig áramtalanítsa a gépet tisztítás előtt. Puha nedves ruhával tisztítsa. Ne fújjon 
semmilyen folyadékot a gépre/be. Áramütés veszélyes lehet. Életveszély keletkezhet. 

5. Ne tároljon folyadékot a gépen 
6. Ne töltse fel a lezáró berendezést gyúlékony anyaggal. Robbanás veszélyes. 
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4.5. A tintasugaras festék kazetta behelyezése 
 

4.5.1. Behelyezése/Cseréje a tintasugaras kazettának  

Az Ön Frama Matrix bérmentesítő gépe dupla tintasugaras kazettát használ. A tintasugaras kazetta 
tartalmazza a nyomtató fejet is. 
 
Ezért nagyon figyelmesen használja a kazettákat. 
 

 
 

Információ 

 
1. Ne bérmentesítsen küldeményt, ami 10 mm-nél vastagabb. Mert a nyomtató fej 

hozzáérhet a felülethez és elmosódott jeleket hozhat létre. Ezért mindig használjon 
címkéket a vastagabb küldeményekhez/csomagokhoz. 

2. Vigyázzon, hogy éles dolgok pl. kapcsok ne érintkezhessenek a nyomtató fejjel. 
3. Ne használjon nagyon nagy nedvszívó képességű vagy rostos borítékot, mert rossz 

érvénytelen nyomtatást kaphat  
4. Szines boríték a bérmentesítő pecsét változását okozhatja és nem engedélyezett. 
5. Egy bizonyos idő után a nyomtatófej lezárásra kerül, hogy ne tudjon beszáradni. Ezért sose 

kapcsolja ki azonnal a bérmentesítő gépet várja meg a nyomtató fej lezáródását.  
6. Kérjük, amennyiben úgy látja, hogy hibás vagy hiányos a bérmentesítő nyomtatás 

használja a nyomtató szórófej tisztítás funkciót, hogy megtisztítsa a nyomtató fejet. 
7. Ne érintse meg az arany érintkező felületet a kazettán. A zsír vagy veríték a kezéről 

elváltoztathatja a bérmentesítő nyomtatási képet 
 

 
 
Kérjük, figyelje, az installációs lejárati dátumot a kazettán mielőtt behelyezi. 
 
Hívja elő a kazetta csere funkciót: 
 
 
1. Nyomja meg az “i” gombot a start menüben 
2. Nyomja meg a nyomtató beállítás gombot. 
3. Nyomja meg a kazetta csere gombot 
 
 
Nyissa ki a nyomtató dobozát és vegye ki a kazettát. (kivéve az első installációt) nyomja össze a 
tapadó felületet és húzza ki a kazettát. A kazettákat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően 
dobja el. 
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 Csomagolja ki az új kazettát és távolítsa el a két biztonsági szalagot 
 
 
 
 
A kazetta tetején talál két fogantyú felületet. Fogja két ujja közé őket. 
 
 
 
 

 
 
Helyezze be a kazettát alulról. Haladjon a borítás kontúrja szerint. 
 
 
 
 

Nyomja be teljesen a kazettát a helyére 
 
 
 
 

 

Engedje el a fogantyút. Nyomja meg egy újjal a kazettát, hogy biztos legyen 
benne, a záró mechanizmus bekattant a helyére. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Információ 

A záró nyelveknek a helyére kell pattanniuk (lásd fotó). Mielőtt bezárja, a gép borítását 
bizonyosodjon meg róla, hogy a kazetta biztosan a helyén van. 

 
Ha jól helyezte be a kazettát megnyomhatja az “Igen” gombot a képernyőn. 
 
A kazetta ilyenkor tesztelésre és kalibrálásra kerül. Ez pár percig is eltarthat. 
 
A már behelyezett kazettánál, amit már használt választhat az újra kalibrálás vagy az elfogadás 
között. Kalibrálja biztos? 
 
A kalibrálás után utasítást kap egy teszt bérmentesítés nyomtatására. Fogjon 
egy borítékot ehhez. Javasoljuk ne üreset használjon. 
 
Helyezze be a borítékot a bérmentesítéshez. A boríték bérmentesítése egy 
teszt jellel lesz bérmentesítve és a baloldalon kerül kiadásra. 
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Nyomtatási teszt példa 
Az X beállítás a bal az Y beállítás a 
jobb oldalon látszik. Az jelenleg 
érvényes beállítás a nyíl alatt látható. 
A nyílnak a legegyenesebb részre kell 
mutatnia. 
 
 
 
Ha már ez a helyzet, akkor csak meg kell erősítenie az ENTER gomb megnyomásával. De néha 
előfordulhat, hogy szükséges állítani az eredményen. Csak kövesse az utasításokat. 
 
Az eljárás: Keresse meg a legegyenesebb vonalat az x beállításnál és jegyezze meg a számot alatta. 
Pl. 0 
 
 
Használja a + vagy – jelet a szám kiválasztásához és nyomjon ENTERT, hogy az 
Y beállításhoz menjen. 
  
Ismét használja a + vagy – jelet és nyomjon ENTERT.  
 
 
 
Futassa ismét a tesztet, amikor utasítást kap rá. A nyíl most pont oda mutat 
ahova beállította. Ahol az egyenes vonal van. 
 
Ha nincs megelégedve, akkor újra beállíthatja a NEM gomb megnyomásával. Majd nyomja meg az 
IGEN gombot. 
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5. Fő Menü 
 

5.1. Átekintés 
 
A fő menü a fő ellenőrzési pont a fontos rendszer 
funkciókhoz.  Nyomja meg az “i” gombot a kezdő 
menüben a fő menühöz. 
 
 
A következő funkciókat választhatja a fő menüben: 
 
 
- Eszközök (lásd 31 oldal) 
- Üzenet (Ezen az oldalon) 
- Infó nyomtatás (lásd 33 oldal) 
- Nyomtató beállítás (lásd 35 oldal) 
 
 

5.2. Üzenet 
  
Az Ön Frama bérmentesítő gépe előre van programozva néhány 
reklámszövegre és ezeket előhívhatja igény szerint.  Ön is elraktározhat 
reklámszöveget a gépben.  
 
A következőképpen hívhatja elő: 
 
1. Hogy kiválassza, az üzenetet nyomja meg az “i” gombot a start menüben 
hogy a fő menü előjöjjön. 
 
2. Nyomja meg az “üzenet” gombot. Ez lehet címkés vagy szöveges üzenet is 
a beállítástól függően. 
 
3. Nyomja meg az “üzenet” gombot és válasszon az előre beírt üzenetek 
között a Reklám gomb megnyomásával. Nyomja meg a szöveges üzenet 
gombot, hogy a saját üzenetei között válasszon. 
 
4. A nyíl gombbal válogathat az üzenetek között. 
 
5. A nyíl gombbal tovább léphet. 
 
6. Nyomja meg gyorsan kétszer a kért üzenet megtartásához 
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5.2.1. Reklám lenyomat szövegblokkok 

A gép lehetőséget ad, hogy saját reklám szövegblokkot készítsen ünnepi alkalmakra vagy 
reklámkampányokra. 
 
A szöveg blokkot lehet nyomtatni a reklámok mellé vagy hozzáadott üzenetet a reklámok mellé. 
 

5.2.2. Szövegblokk készítése 

Nyomja meg Szöveg bevitel gombot. 
 
 
Válassza a szöveg beírás lehetőséget. A szöveg képernyő megjelenik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szöveg képernyőn bármilyen betűt és speciális jelet választhat. 
 
 
Az Enter megnyomásával a következő sorba ugrik. Amikor kész az ENTER a 
felső részbe megnyomásával végezhet. A CE gomb a törlésben segít. 
 
 
1. Az A-Z a nagybetűket használja, a le nyíl megnyomásával választhat 

betűt. A bal nyíl a kis betűkhöz vezet.  
 

 
2. A kisbetűket ugyanígy használhatja, mint az egyes pontban a nagyot. 
 
3. Most nyomja meg az Enter gombot a következő sorhoz. 
 
4. Hogy befejezze a beírást nyomja meg az ENTER gombot (a képernyő tetején) a szöveg így 

mentésre került 
 

 
5. Ennyi. Most már előhívhatja a saját szövegét is az üzenetek közül. 

 
 
 

5.2.3. Az üzenet kikapcsolása 

Kikapcsolhatja az üzeneteket, ha megnyomja az “Üzenet be/ki” gombot, ha 
úgy szeretné bérmentesíteni a küldeményeit, hogy ne, legyen rajta semmilyen 
üzenet és/vagy szöveg. 
 
 
Nyomja meg újra a gombot a bekapcsoláshoz. 
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5.3. Eszközök 
 
Az Eszköz menüt a csatolt eszközök beállítására van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1. Mérleg (opcionális) 

Az S2 vagy S5 mérleg hozzákapcsolása a géphez kibővíti a lehetőségeket és 
azonnal használhatja azokat. A mérlegek használatával Ön kalkulálhatja a 
postakürtségeket és a küldemények súlyát nagy pontossággal. Ez segít a 
helytelen bérmentesítés elkerülésében. 

A Matrix gépnek egyszerű súly képernyője van ebben a menüben és a 
súlymérésen kívüli funkciók már elmagyarázásra kerültek a start menünél. 
 
Nullázza le a mérleget a Tara gombbal. 
 Az infó gomb azt mutatja, hogy milyen szoftvert használ a gép a mérleghez. 
Ez pusztán informatív jellegű 
 
 
 

5.3.2. Kötegelt/Egyedi mérlegelés 

Beállítható a mérlegelés módja. Az aktuális beállítás a gombon látszik. 
 
A halmozott mérés (alapértelmezett) a halmozott mérési mód aktív. A levelek, amik kikerülnek, a 
halomból mérésre kerülnek és a postaköltségük is kiszámításra kerülnek. 
 
Az egyedi mérés mód aktív. Egyedileg a mérlegre helyezett küldemények mérésre kerülnek és a 
postaköltsége kiszámításra kerül. Az információ csak akkor kerül frissítésre, ha a súly leesik nullára. 
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5.4. Nyomtatási dátum 
 
Néha szükség van bérmentesítésre napokkal a kiszállítás előtt. 
 
Ezért ha szükséges akár 30 nappal előre állítható a 
bérmentesítési dátum. 
 
 
A “+” gombbal előre állíthatja a dátumot 
A “-“ gombbal pedig visszaállíthatja a kellő dátumra. 
A Visszaállítás gomb pedig az aktuális dátumhoz állítja a 
gépet. 
Lehetőség van KI/BE kapcsolni a dátum nyomtatást a 
bérmentesítésen a Nyomtatási Dátum BE/KI gombbal 
 
A kiválasztásához nyomja meg az ENTER gombot az ESC gomb megnyomásával pedig visszatérhet 
a fő menübe a beállítás megjegyzése nélkül. 
 
 
 
Ha a dátum előre van állítva, akkor a kéken látszik a képernyőn, hogy felhívja a figyelmet a 
normálistól eltérő dátumra. 
 

 
Tipp 

Kérjük, sose felejtse visszaállítani a gépet az aktuális dátumra az előre hozott dátumról. A 
költség központ átállításával automatikusan visszaáll a jelenlegi dátumhoz a gép. 
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5.5. Infó Nyomtatás 
 
Különböző nyomtatási módokat állíthat be a Mátrix bérmentesítő gépén. A jelentések különösen 
fontosak. Lehetősége van tömörített információk kinyomtatására. Ezek a jelentések segítenek, hogy 
áttekinthesse a programozást vagy pl. elismervényként is használható a Framaonline2 betöltése 
után. 
 
Előhívhatja az Infó nyomtatást a next gomb megnyomásával (jobb nyíl) 
 

5.5.1. Jelentések nyomtatása 

Nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt jelentéshez és töltsön be C5/6 
borítékot a jelentés kinyomtatásához. 
 
Az ESC gombbal kiléphet az Infó nyomtatás menüből. 
 

5.5.2. Érkeztető bélyegző 

Az Ön Mátrix gépe érkeztető bélyegző gépként is funkcionál. Válassza a 
dátum nyomtatás funkciót az Infó Nyomtatás menüben. Ebben a módban Más 
bérmentesítő jelet kap. Nem történik bérmentesítés. 

 

5.5.3. Framaonline2 jelentés 

A Framaonline2 jelentés igazolásként is szolgál a tranzakcióról. Infót kap a bevitt összegekről és a 
hátralévő hitelről.  A terhelt összegeket összesítve láthatja így segíti a tranzakciók ellenőrzésében. 
 

5.5.4. Hirdetés impresszum 

A reklám impresszumnyomtatási mód lehetővé teszi, hogy csak a reklám impresszumot nyomtassa 
ki és a postázás adatai elrejtésre kerülnek. Ebben a módban nincs postaköltség. 
 

5.5.5. Beállítási jelentés (telepítési beállítások) 

Ez a jelentés összefoglalja a Beállítás Menü2 beállításait (Admin Módban) egyértelmű 
elrendezésben. 
 

5.5.6. KK jelentés 

A Költség Központ jelentés érthetően nyomtatott jelentés a jelenlegi költségek alakulásáról a 
kiválasztott KK-ra. (Admin Mód) 
 

5.5.7. Vonalkód jelentés 

Ezzel a funkcióval egy 1D vonalkódot nyomtathat a legutolsó bérmentesített levél küldeményről. 
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5.5.8. Statisztikai jelentés 

Ez a jelentés mód az aktuális időszak statisztikáit nyomtatja ki. Az összegyűjtött adatokat a postázott 
elemekről és a kapcsolatok idejét a Framaonline2 adat központtal. A jelentés több lapos lehet az 
adatok mennyiségétől függően.  
 

A Framaonline2 adatközponttal való összekapcsolás után a statisztikákat automatikusan törli, majd 
újra felhasználja a fogyasztási adatok felhasználásával 

 

 
Tipp 

 
A PP számláló bármikor ujraindítható vagy beállítható. Ezért a Frama nem vállal semmilyen 
felelősséget amikor a jelentést nyomtatja. 
 

 

5.5.9. Mintadarab 

Ezzel a funkcióval futtathatja a postai tesztnyomtatást, például a nyomtatási minőség értékeléséhez. 
Nincs postaköltség. 
A postai tesztnyomtatás nem használható postai küldemények frankálásához. 
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5.6. Nyomtató beállítás 
 

 
Információ 

 
1. Ne tegyen 10mm -nél vastagabb leveleket a gépbe. Ezzel kockáztathatja, hogy a 

nyomtatófej megérintse a borítékot, és ez által összekenje a bérmentesítési jelölést. 
Mindig használjon Frama Matrix bérmentesítő címkéket vastag levelekhez és 
csomagokhoz. 

2. Legyen biztos benne, hogy nincsenek éles darabok a bérmentesítő zónában, amik a 
nyomtatófej sérülését okozhatják 

3. Ne használjon nagyon nagy nedvszívó képességű és nagyon rostos borítékot, mert a 
bérmentesítő jel elváltozását okozhatják. 

4. Nem használható Szines boríték a jel eltorzulása miatt. 
5. Egy bizonyos idő után a nyomtatófej lezárásra kerül, ezért ne kapcsolja ki azonnal a gépet. 

Vagy használja a Rendszer lezárás gombot. 
6. Amennyiben nem elégedett a bérmentesítő jel minőségével kérjük, futtassa le a 

nyomtatófej tisztítást a fúvókatisztítás funkcióval. 
7. Mindig a megfelelő funkciót használja a Nyomtatási menüben. A nyomtatófej cseréje utáni 

beállítás elmulasztása rossz minőségű bérmentesítő jelet eredményezhet. 
 

 
A Nyomtatóbeállítások menü lehetővé teszi a tökéletes nyomtatáshoz 
szükséges opciókhoz és funkciókhoz való hozzáférést. A Nyomtatóbeállítások 
menü funkciói az alábbi sorrendben kerülnek ismertetésre. 
 
 

5.6.1. Fúvóka teszt 

Frama Matrix bérmentesítő gépbe be van építve a bérmentesítő teszt.  
 
Ez a teszt aktiválja a fúvókákat a nyomtatófejen. Ez lehetővé teszi, hogy 
könnyen megtalálja a hibás fúvókákat, és meghatározza a tisztítóprogramot is. 
 
Nyomja meg a fúvóka teszt gombot, és 
helyezzen be egy borítékot vagy hasonlót a 
gépbe 
A teszt bérmentesítő jel készül. Ellenőrizze, 
hogy minden sor kinyomtatódott-e rendesen. 
Ha szükséges, akkor fúvókatisztítást végezzen. 
 

5.6.2. Fúvókatisztítás 

A nyomtatásból hiányzó fehér vonalakat lát a fúvókapróba nyomtatásánál akkor a nyomtatófejet 
tisztítani kell a nyomtatási minőség visszaállításához. 
 

 
Információ 

Az eldugult fúvókák gyakran az elektromos áramellátás lekapcsolása következtében 
keletkeznek, még mielőtt a fúvókák megfelelően lezáródnának. Mindig használja a rendszer 
leállási funkcióját, hogy megbízhatóan kikapcsolja a bérmentesítő gépet. 

 
Két tisztító program áll rendelkezésre a fúvókák tisztításához: 
 
Fúvókatisztítás: Normál nyomtatófej tisztítás program futtatása. A nyomtatófej és a fúvókák 
tisztításra kerülnek.. 
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5.6.3. A tintasugaras kazetta cseréje 

 
Információ 

Vigyázat! Ügyeljen arra, hogy a tintasugaras kazettát legalább 3 órán keresztül 
szobahőmérsékleten tárolja, mielőtt beszerelné. 

 
Nyomja meg a tintasugaras kazetta módosítása gombot a 
főmenüben, majd nyomja meg az IGEN billentyűt. 
 
 
Nyissa ki a felső burkolat fedelét. Távolítsa el a 
tintasugaras kazettát úgy, hogy a kazettán lévő fogó 
felületeket összenyomja, és felfelé húzza. 
 
 
Az új tintasugaras kazetta behelyezéséhez és a 
nyomtatófej helyes beszereléséhez és igazításához kövesse a 27. oldalon található utasításokat. 

 
 

5.6.4. Nyomtatás igazítása 

Használja ezt a funkciót a nyomtatási minőség beállításának futtatásához a különálló 
bérmentesítésnél. Normális esetben az igazítás a konfiguráció részeként fut, a tintasugaras kazetta 
cseréje után. 
 

5.6.5. A nyomtatófej újra kalibrálása 

Kalibrálja újra a nyomtatófejet (tintasugaras kazetta), ha az általános nyomtatási minőség nem 
kielégítő. 
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6. Számláló leolvasások 
 
A számláló leolvasásait a főmenüből az "i" gomb megnyomásával érheti el. 
 
Az aktuális költségközpont adatai először: 
 
R-érték / R-szám: Az 1-es periódusra visszaállítható számlálók Az R-érték a legutóbbi számláló 
nullázása óta alkalmazott postaköltséget mutatja. Az R-szám a postai küldemények számát mutatja, 
mióta a számláló utoljára alaphelyzetbe állt. 
 
T--szám / T-érték: A költségközpont teljes számlálóértéke. (Számláló és bérmentesítés érték), mióta 
a költségközpontot beállították. 
 
A rendszerértékek, amik szerepelnek az aktuális költségközpont értékein felül: 
 
T-Number/T-Value: Total counter readings for the franking system (number counter and franked 
value) since the franking system was first used. The total number counter might already show an 
initial figure because of the tests run before your Matrix franking system was supplied. 
 
Hitel: A gépen elérhető hitelkeret összege. 
 
Ellenőrző összeg: Ez a hitel és a T-érték összege. Ez a teljes Framaonline2-től kapott összeget 
jelenti. 
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7. Beállítás (beállítások) 
 
A Frama Matrix bérmentesítő gép különböző beállításait a Beállítás menüben végezheti el. Külső 
Admin módban csak a Beállítás 1 menü áll rendelkezésre. 
 
Nyomja meg kétszer az "i" gombot a Főmenüben. Ezután nyomja meg a Csavarkulcs gombot a 
Beállítás menü eléréséhez. 
Beállítás menü előhívása 
 

    
 
Nyomja meg az “i” gombot 

  
Nyomja meg az  “i” 
gopmbot 

    
Nyomja meg a csavarkulcsot 

 

 
Használja a nyilakat a további beállítás menü lehetőségekhez Admin módban. Az ESC 
megnyomásával visszatérhet. 
 
 

7.1. Beállítás 1 menü 
 
Az alábbi leírás a Beállítás 1 menü különféle funkcióit és beállításait sorolja 
felülről lefelé. Nyomja meg a gombot a szükséges funkcióhoz, és kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat 
 

7.1.1. Érintő képernyő 

Ezzel a funkcióval beállíthatja a képernyő kontrasztját az Ön igényeinek 
megfelelően. Egyszerűen nyomja meg ezt a gombot, és a + vagy - gombokkal 
állítsa be a kívánt kontrasztot. A módosított beállítást nyomja meg az ENTER 
billentyűt. 
Nyomja meg a Szín Séma gombot a színek beállításához. 
 

7.1.2. Nyelv 

A Frama Matrix bérmentesítő gépen számos nyelv van beépítve. Válasszon nyelvet, amelyet ehhez a 
funkcióhoz kíván használni. Az aktuális beállítás jelenik meg a billentyűzeten. A költséghelyen belüli 
nyelv megváltoztatása csak a működési nyelv megváltoztatására szolgál, nem változtatja meg a 
tarifamodul nyelvét. Vizsgálati betöltést kell végrehajtani a tarifamodul nyelvének 
megváltoztatásához is. A tarifamodul nyelvét csak Admin módban lehet megváltoztatni. 
 

7.1.3. Rendszer Infó 

Ez a billentyű megjeleníti a rendszer áttekintését. Ez az információ és az állapotlistán szereplő 
információk az ügyfélszolgálatunk számára. 
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7.1.4. Állapotlista 

Ez a billentyű az állapotlistát jeleníti meg. Ezek az adatok és a rendszerinformációk adatai fontos 
szerepet töltenek be ügyfélszolgálatunk számára. 
 

7.1.5. Kezdés/kijelentkezés 

Ezzel a gombbal újraindíthatja a rendszert a beállított beállítások után. A Start / Napló megnyomása 
egyenesen a költségközpont kiválasztásához vezet. 
 

7.1.6. Start Menü mentés 

Itt a Start menü alapértelmezettként menthető. A megtartott Start menü automatikusan újraindul 
minden újraindítás után vagy a költségközpont megváltozása után. 
 

7.1.7. PIN kódok megváltoztatása 

Ez a költségközpontok Adminisztrációs módban történő beállítására, illetve a jelenlegi 
költségközpont PIN kódjának és nevének módosítására szolgál. Olvassa el a 19. és azt követő 
oldalakat a részletes információért. 
 

7.1.8. Számlálók visszaállítása 

Kérjük, olvassa el a 19. és azt követő oldalakat. Részletes információért. 
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7.2. 2-es menü beállítása 
 
A 2-es menü beállítása csakis Admin módban lehetséges (lásd 55 oldal.) 
 

7.2.1. Nagy érték 

Ez a beállítás határozza meg azt az összeget, amelyet biztonsági okokból meg 
kell erősítenie, mielőtt bérmentesíteni tudná. Az alapértelmezett beállítás 
2500 Ft. Írja be az új értéket, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. 
 

7.2.2. Max. Érték 

Ezzel a beállítással határozza meg a megengedett legnagyobb bérmentesítési értéket. Nyomja meg 
a gombot, írja be az értéket és nyugtázza az OK vagy az ENTER billentyű lenyomásával. 
 

7.2.3. Billentyűhangok 

A billentyűhangjelzés be- és kikapcsolására szolgál. A csipogó BE vagy KI kapcsolásához nyomja 
meg a gombot. Ez a beállítás befolyásolja a kötegelt mérés jelzését (alapértelmezett = BE). 
 

7.2.4. Automatikus kijelentkezés 

Ezzel a funkcióval határozza meg az időtartamot, amíg a rendszer bezárja az aktuális 
költségközpontot, és felhívja a Költségkeret kiválasztása képernyőt. A 0 perc beírása kikapcsolja ezt 
a funkciót (alapértelmezett = 10 perc). 
 

7.2.5. Framaonline2 

A Framaonline2 funkciókat a 46.. oldalon részletesen ismertetjük. 
 

7.2.6. Alacsony hitelkeret 

Ez a beállítás ellenőrzi a rendelkezésre álló postaköltséget, és időben figyelmeztet, hogy a szint túl 
alacsony. A beállítás megváltoztatásához nyomja meg az Alacsony hitel gombot. Adja meg az új 
értéket. Erősítse meg változtatását az OK gomb megnyomásával (alapértelmezett = 1 Ft.). 
 

7.2.7. PIN Kód 

A PI N-kód be- és kikapcsolására szolgál. A PIN kód BE beállítás azt jelenti, hogy a PI N-kódot be 
kell állítani a Költséghely kiválasztása funkcióba. A PIN kód kikapcsolása kikapcsolja a PIN kód 
bevitelét. Ez nem befolyásolja az Admin módot. 
 

7.2.8. KK törlése 

Ezzel meghatározhatja, hogy mely időszakokat törölje, amikor a költségközpont adatok törlődnek 
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7.3. 3-as menü beállítás  
 
Csak Admin módban előhívható. 
 
 

7.3.1. Logó 

Használja ezt a beállítást annak meghatározásához, hogy az összes 
költségközpontnak ugyanazon logóval kell-e működnie, vagy, hogy minden 
költségközpont egyedi logót használjon (alap = KK logó). 
 
Logó RENDSZER: Minden költségközpont automatikusan használja az Admin módban 
meghatározott logót. Az Admin módnak megfelelő funkciója van a főmenüben, ahol 
meghatározhatja a logót. 
 
Logó KK (alapértelmezett): Minden költségközpont egyedi logót használhat. A logót ennek 
megfelelően konfigurálják minden alkalommal, amikor egy költségközpontot hívnak le. 
 
 

7.3.2. Termék visszaállítása kijelentkezéskor 

Ez a beállítás határozza meg a start menü viselkedését, ha a költségközpontot módosítja 
(alapértelmezett = OFF). 
  
Beállítás BE: Az aktuális postai termék nullázódik, és újra kell beírni, amikor a költségközpontot 
megváltoztatja. 
 
Beállítás KI: Az aktuális termék megmarad, ha a költségközpontot megváltoztatja. 
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8. Admin mód 
 
Az Admin módban végrehajtott beállítások mindig érvényesek minden költségközpontra. Az Admin 
módban Ön is hozzáférhet minden költségközponthoz, így kényelmesen beállíthatja ezeket a 
költségközpontokat (számlálóértékek, név és PIN). Az Admin módban igényelt további funkciókat 
az alábbiakban ismertetjük. 
 

 
Tipp 

Mindegyik költségközpontban végezhet beállításokat. Ennek ellenére nem minden 
adminisztrátori mód funkció áll rendelkezésére 

 
 

8.1. Bejelentkezés 
 
Az adminisztrációs mód előhívásra kerül, ha megnyomja 
az Admin gombot a Költségközpont kiválasztása 
képernyőn. Ez a mód mindig jelszóval védett, még akkor 
is, ha kikapcsolta a PIN-kódot a költségközpontoknál. 
 
 
Nyomja meg az Admin gombot az Adminisztrációs mód 
eléréséhez. Adja meg PIN kódját. Az alapértelmezett PIN 
kód 1234 
 
Hagyja jóvá a PIN kódot az OK megnyomásával. 
 
 

 
Tipp 

Mentse el a PIN-kódot az Adminisztrátori módra biztonságos helyen. A PIN-kód cseréjét csak 
szakember végezheti el a telephelyen vagy a központi szervizben. Ez a szolgáltatás költséget 
vonhat maga után. 
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8.2. Fő Menü 
 

 
A bejelentkezés után a főmenübe viszünk. A bérmentesítés Admin módban nem lehetséges. A 
főmenü Admin funkciói az alábbiakban kerülnek ismertetésre. 
 

8.2.1. Eszközök 

8.2.1.1. Mérlegek 

Nincsenek speciális funkciók Admin módban 
 

8.2.2. Logó 

Adja meg a rendszer logó beállításait. 
A Logó menü többi funkciója nem tér el a 30. oldalon található leírásoktól. 
 

8.2.3. Infó nyomtatás 

Adminisztrációs módban a költségközpont-jelentés kibővítette a nyomtatási 
lehetőségeit a költségközpontoknak Az összes többi jelentés és nyomtatási 
opció megfelel az ebben a kezelési útmutatóban korábban megadott 
leírásoknak (lásd az 5.6. rész a 34. Oldalon) 
 
 
 
 
 
 

8.2.4. Nyomtató beállítás 

A nyomtató beállítás nem ad semmilyen speciális funkciót admin menüben. 
 
 

8.3. Számláló leolvasás 
 
Megjelenítheti, az egyes költségközpontok számlálóértékeit Adminisztrációs 
üzemmódban Megjelenítheti egy költségközpontot vagy a költségközpontok 
listáját ehhez a funkcióhoz.  
 
KK kiválasztása: Nyomja meg a gombot a költségközpont kiválasztásához. 
Válassza ki a költségközpontot. 
 
 
KK listája: itt megadhat költségközpontok sorát a költségközpont adatok 
megjelenítéséhez. Először írja be annak a költségközpontnak a számát, 
amelyből az adatokat meg kell jeleníteni. Nyomja meg az OK gombot. Ezután 
válassza ki a megjeleníteni kívánt utolsó költségközpont számát. A nyílbillentyűvel folytassa a 
Számláló leolvasás menüt. A kijelző elhagyásához nyomja meg az ESC gombot. 
 
  

 
Tipp 

Csak azok a beállítások állíthatók be, amelyeket a Beállítás 3 menüben a RENDSZER- ként 
definiáltunk, például a logót és az AF adagoló beállításait. 
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8.4. Beállítás 1 
 

A PIN- kódok megváltoztatása és a számláló visszaállítása funkciók az Admin 
módban minden költségközpontra érvényesek, ezért bővített opciókat 
kínálnak. A Start menü mentése elem nem érhető el Admin módban. 
 
 
 
 

8.4.1. PIN kód csere 

A Csere PIN (PIN-kód módosítása) gomb lenyomásával módosíthatja a PI N-kódot Adminisztrátori 
üzemmódban (Csere PIN), vagy módosíthatja a PIN- kódokat és neveket más költségközpontokhoz 
(Select KK). 
 

8.4.2. Számláló visszaállítása 

Nyomja meg a Számláló visszaállítása gombot, és válassza ki a törölni kívánt időt. A 2. periódus 
törlése automatikusan törli az 1. periódust. 
 
Válassza ki a költséghely (más KK) vagy a költségközpont (KK tartomány) által visszaállítandó 
számlálókat. Az összes KK kulcs törli a kiválasztott időszakot minden költségközpontban. 
 
Erősítse meg a biztonsági utasításokat a kívánt költségközpontok törléséhez. 
 

8.4.3. Beállítás 2/Beállítás 3 

A beállítás 2 és 3 már ismertetve lett az 41. oldalon. 
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9. Framaonline2 
 
A Framaonline2 egy olyan szolgáltatás, amelyet a Frama biztosít a postai 
fizetés (hitel) kezelésére, bérmentesítési adatokat küld a postahivatalnak, 
logókat küld elektronikus úton és a legfrissebb postai díjakat biztosítja 
Önnek. 
 
A  Framaonline2 menü az alábbiakban van ismertetve. 
 
 
 
 

9.1. A postaköltség betöltése 
 
A hitel betöltésére szolgáló eljárás (postaköltség) részletes leírása a 17. oldalon található. 
 
 

9.2. Ellenőrzés 
 
A Frama Matrix bérmentesítő gépével ellenőrizheti a betöltéseket. Használja őket a számláló 
leolvasásának továbbításához, a postai árfolyam-táblák ellenőrzéséhez és az adatoknak a 
postahivatalhoz történő továbbításához. 
 
Az ellenőrzés betöltése az AutoConnect kézi változata. Részletes információ a 3.3 pontban 
található. Ellenőrzés / AutoConnect a 18. oldalon. 
 
 

9.3. Eltávolítás 
 
Ezzel a funkcióval eltávolíthatja a bérmentesítő gépet a Framaonline2 szolgáltatásból. Csak akkor 
használja ezt a funkciót, ha ezt a Frama kéri. 
 
  



Frama Matrix F22 

 

 

 
 46 

9.4. Kapcsolódás 
 
A kapcsolat gomb megnyomása felhozza ezt a menüt. A bal felső sarokban 
látható a bekapcsolt kommunikációs modul. A rendelkezésre álló modulok alul 
vannak felsorolva. 
 
 
 
 
 

9.4.1 Hálózati beállítások 

A hálózati kapcsolat konfigurálásának utasításai külön vannak mellékelve és nem tartoznak ennek a 
kezelési útmutatónak részévé. Az átadott állapotban a DHCP dinamikus konfigurálása előre 
beállítva; Ez a legtöbb esetben automatikusan kapcsolja be a Frama bérmentesítő gépét. 

 
Framaonline2 címe: fo2.frama.com. Kommunikációhoz használja a https via port 443. 
 

 
Információ 

 
Az aktuális információk és utasítások a hálózati kapcsolat konfigurálásához a Frama 
bérmentesítő gépen megtalálhatók a Letöltések oldalon, a www.frama.com címen 
 
Itt találja a hálózati kapcsolathoz és a Framaonline2-hez társított hibaüzenetek listáját is. 
 

 
 

9.5. Utolsó jelentés 
 
A gomb megnyomásával megjelenítheti a Framaonline2 adatközpontból továbbított utolsó 
jelentést. Érintse meg a kijelzőt a visszatéréshez. 
 
 

9.6. Jelentés nyomtatása 
 
A gomb megnyomásával kinyomtathatja a Framaonline2 adatközpontból továbbított legutóbbi 
jelentést (lásd Infó Nyomtatási Framaonline2). Helyezzen be egy borítékot vagy hasonlót a 
bérmentesítő gépbe, hogy kinyomtassa a jelentést. 
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10. Hibaelhárítás/Hiba üzenetek  
Meghibásodás esetén üzenet jelenik meg a Frama Matrix F22bérmentesítő gép kijelzőjén. Ha 
önmagában nem tudja kiküszöbölni a problémát, támogatást kaphat a Frama hotline-on vagy a 
helyi Frama márkakereskedőtől. Ügyfélszámát és a bérmentesítő gép számát tartsa keze ügyében. 
 
A Frama Matrix F22 bérmentesítő gép kétféle hibaüzenetet különböztet meg: 
 
Információ Az ezzel a címkével jelzett üzenetek olyan helyzetet jeleznek, amelyet a felhasználó 
orvosolhat (papírelakadás stb.), Vagy csak tájékoztató jellegű. 
 
Figyelem Az ezzel a címkével jelzett üzenetek hibát jeleznek a rendszerben. Kapcsolja ki és be a 
rendszert. Ha az üzenet továbbra is fennáll, forduljon a Frama szervizhez. 
 
Az információs üzeneteket, okokat és azok orvoslását az alábbiakban ismertetjük. 
 
 
 

10.1. Framaonline2 
 
Képernyő üzenet Oka Megoldás 
   
Üdvözöljük. 
Telepítés szükséges. 
Lásd a kezelési útmutatót 

A bérmentesítő gépet még 
nem regisztrálták a 
Framaonline2 szolgáltatással 

Futtassa a telepítést a 2. fejezetben 
leírtak szerint (12. oldal). 

   
Kapcsolat megszakadt A meglévő kapcsolat a 

Framaonline2 adatközponttal 
hirtelen megszűnt. 

Próbálja újra. Talán várjon néhány percet, 
majd próbálja újra. Ellenőrizze a 
betöltést. 

   
Bérmentesítő gép lezárva A rendszer zárolva van vagy 

nincsen regisztrálva. 
 

   
A rendszer hamarosan lezárul. 
Végezze el a vizsgálatot? 

A bérmentesítő gépnek a 
Framaonline2-hez kell 
továbbítania a fogyasztási 
adatokat a Posta felé történő 
továbbítás céljából. Ez az 
üzenet öt nappal a 
bérmentesítő gép bezárása 
előtt jelenik meg. 

Ellenőrizze a betöltést 

   
Bérmentesítő gép is lezárva 
Végezze el a vizsgálatot? 

A bérmentesítő gép nem 
folytathatja az bérmentesítő 
munkát, mivel a 
bérmentesítéshez szükséges 
adatokat nem frissítették. 

Válassza az Ellenőrzés lehetőséget a 
Framaonline2 szolgáltatáshoz való 
kapcsolódáshoz. Az adatrögzítés az 
ellenőrzés során frissül 

   
A nyelv megváltozott végezzen egy 
vizsgálatot a hiányzó szöveg 
megjelenítéséhez. 

Módosította a nyelvet a 
Beállítás 1-ben. A 
tarifaadatokat újra kell 
tölteni, hogy megfeleljen az 
új nyelvnek. 

Futtasson egy ellenőrző betöltést. 
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10.2. Mérleg üzenetek (csak ha a mérleg van a gépen) 
 
Képernyő üzenet Oka Megoldás 
   
Mérleg kommunikációs hiba Frama Matrix bérmentesítő 

gép nem kommunikál a 
mérleggel. 

Ellenőrizze, hogy a mérleg kábel 
megfelelően csatlakozik-e. Kapcsolja ki 
és újra a tisztítógépet. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba velünk a hotline-on, ha ez 
nem oldja meg a problémát 

   
A mérleg nem áll vissza  A mérleg platform nem áll 

meg. Ezért nem lehet 
meghatározni a súlyt. 

A mérlegeket vibrációmentes helyen 
kell beállítani. Még egy ventilátor szele 
is oka lehet az üzenetnek. 

   
Túlterhelt mérleg A platformra helyezett tömeg 

meghaladja a mérleg 
kapacitását. 

Kérjük, ne feledje: A Frama S2 
mérlegének maximális kapacitása 2 kg, 
a Frama S5 mérlegére pedig 5 kg, az 
S30 mérleg pedig 30 kg. Ne használja a 
mérleg platformot tároló helyként. 

   
Alulterhelt mérleg Egy küldemény volt a 

mérlegen, amikor a 
bérmentesítő gép be volt 
kapcsolva. 

Mindig győződjön meg róla, hogy a 
mérleg platform üres, amikor a 
bérmentesítő gép bekapcsolásra kerül. 
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10.3. Matrix F22 Bérmentesítés érték/Hitel  
 
Képernyő üzenet Oka Megoldás 
   
Magas érték nincs engedélyezve. Biztonsági súgó. Érintse meg a kijelzőn megjelenő 

inverz értéket. Megváltoztathatja azt a 
postai limitet, amely aktiválja az 
üzenetet a Beállítás 2 menü Admin 
módjában. 

   
Maximum Bérmentesítés Érték 
Meghaladva! 

Biztonsági súgó. Az érték 
meghaladja a maximális 
postai értéket. 

 Megváltoztathatja azt a postai határt, 
amely aktiválja az üzenetet a 
Beállításban 
2 menü Admin módban. 

   
Alacsony Hitel A rendelkezésre álló hitel 

nagyon lecsökkent a 
bérmentesítő gépben  

Új postai hitel betöltése. 
Szükség esetén változtassa meg a 
figyelmeztetési határértéket a 
megfelelő funkcióval az Admin 
módban. 

   
Alacsony Hitel 
és a festék kazetta majdnem üres. 

A rendelkezésre álló hitel 
nagyon lecsökkent a 
bérmentesítő gépben (az 
alap összeg, ugyanakkor a 
festék kazetta majdnem üres 

Új postai hitel betöltése. 
Szükség esetén változtassa meg a 
figyelmeztetési határértéket a 
megfelelő funkcióval az Admin 
módban. Cserélje ki a festék kazettát. 

   
Nincs Hitel! A Postai Hitel fennmaradó 

értéke nem elegendő a 
Bérmentesítéshez. 

.Töltsön fel több postai Hitelt a 
rendszerre 
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10.4. Nyomtató üzenetek 
 

Képernyő üzenet Oka Megoldás 
   
Végezze el a tintasugaras kazetta 
kalibrálását? 

Olyan tintasugaras kazettát 
helyeztek be, amelyet 
korábban már volt a Matrix 
bérleadó automatában. 

Ha a meglévő kalibrálási adatokat 
szeretné alkalmazni, válassza a YES 
lehetőséget, ha újra kívánja kalibrálni a 
tintasugaras kazettát. 

   
Helyezzen be megfelelő kazettát. Helytelen kazetta típus Kérjük csak megfelelő kazetta típust 

használjon. 
   
A kazettát nem ismeri fel. Kérjük, csak a 
rendszeréhez megfelelő tintasugaras 
kazettákat használjon. 

Az Ön által használt kazetta 
csak egy másik országban 
használható. 

Helyezzen be új festék kazettát. 

   
A tintasugaras kazetta majdnem üres! 
Rendeljen egy új kazettát. 

A tinta kazetta szinte kiürült. 
(Ez az üzenet akkor jelenik 
meg, ha 20% vagy kevesebb 
tinta maradt.) 

Kérjük, rendeljen új kazettát. 
 

   
Tintasugaras kazetta üres. 
Kérjük, helyezzen be egy új 
tintasugaras kazettát. 

 Helyezzen be egy új tintasugaras 
kazettát. 

   
A garanciális idő lejárt. Tegyen be egy 
új tintasugaras kazettát 

A kazetta eltarthatósága 
lejárt. 

Helyezzen be egy új tintasugaras 
kazettát. A dátum a kazettás 
csomagoláson látható. 

   
Nincs kazetta vagy hibás kazetta. 
Helyezzen be egy új kazettát, és 
kapcsolja ki, majd ismét be a rendszert. 

A kazetta a megfelelő menü 
használata nélkül 
megváltozott, vagy a kazetta 
hibás. 

A kazetta cseréjekor mindig használja 
a megfelelő menüpontot a Nyomtató 
beállításoknál. 
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11. Műszaki adatok 
 
 

11.1. Általános 
 
Matrix F22 sebesség: 1600 levél/óra 
Maximum levél vastagság: 10 mm 
Képernyő: grafikus, érintő képernyő 
Alapértelmezett folyamat: Framaonline2 
A tárolt reklám üzenetek száma: 3 
A vevő specifikus tárolható üzenetek száma:      akár 5 
Szabadon meghatározható szövegek száma: 2 
A reklámüzenetek méretei: 52 x 25 mm 
 
 

11.2. Boríték/borítéklap méretek 
 
Minimum formátum (hossz x szélesség) 137 mm x 95 mm (AF / AFS) 
Maximum formátum (hossz x szélesség) 353 mm x 353 mm 
 
Minimum átláthatóság boríték/kártya 
 
Minimum vastagság kártya 0.1 mm  
Minimum vastagság boríték 0.1 mm 
 
Maximum boríték vastagság: 10mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kép: Formátumok és dimenziók  
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11.3. Tápellátási besorolás 
 
Matrix F22: 24V DC, 200 mA 
PSU: 100 – 240 V, 50&60 Hz, 1.5 A 
 
ENERGY STAR

®
 qualified product: Matrix F22 

 
 
 
 
 
 

 
 

11.4. Méretek és súly 
 
Méretek :(H x M x Sz):  305 x 205 x 210 
 
Súly 6.8 kg 
 
 

11.5. Tartozékok 
 
Lásd www.delfinrendszerhaz.hu vagy beszéljen a helyi Frama értékesítési és szervizpartnerrel. 
 

11.6. Tárolási és működési feltételek  
 
Frama Matrix F82 működési feltételek: 
Hőmérséklet tartomány: 10°C – 40°C 
Relatív páratartalom: 10% – 80% (nem kondenzációs) 
Csak beltéri használatra engedélyezett, legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságban. 
Túlfeszültségi kategória: II 
Szennyezési fok: 2 

 
Tintasugaras kazetta működési feltételek: 
Hőmérséklet tartomány: 10°C – 40°C 
Relatív páratartalom: 10% – 80% 

 
Tintasugaras kazetta tárolási feltételei: 
Hőmérséklet tartomány: 10°C – 30°C 
Relatív páratartalom: 5% – 80% 

 
  

http://www.delfinrendszerhaz.hu/
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12. EC-megfelelőségi nyilatkozat  
 
A 2014/35 / EG EGK irányelvvel összhangban, a függeléknek megfelelően 
III B; 2014.02.26 
 
Ezzel kijelentjük, hogy ezen alábbi termékek megfelelnek az irányelveknek. 
A tervezés és a forgalomba helyezés végrehajtása az alapvető biztonsági és egészségi 
követelményeknek megfelelnek. 
A közösségi irányelv által bevezetett alacsony feszültség követelményeknek megfelel. Abban az 
esetben, ha a termék nem megfelelően van használva, akkor ez a kijelentés elveszti érvényességét. 
 
Gyártó: 

 
Frama AG 
Dorfstrasse 6 
CH-3438 Lauperswil 
 
 
Az elektromos berendezés leírása: 
 
Termék neve: Matrix F22 
Típusa: Bérmentesítő gép 
 
 
A termékre vonatkozó további érvényes iránymutatásokkal / előírásokkal kapcsolatos 
megállapodás alapja 
: 
EMC Directive (2014/30/EG) of 26. February 2014 
 
 
Hivatkozás a harmonizált stésárdokra: 
 
EN 60950-1:2006/AC:2011 
 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 55022:2010 
EN 55024:2010 + A1:2015 
EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 
Lauperswil, November 1, 2017 

 
 
 
 

Thomas P. Haug 
CEO 

 
  



Frama Matrix F22 

 

 

 
 54 

13. Index 
 

2 

2-es menü beállítása ...................................... 40 

3 

3-as menü beállítás ........................................ 41 

A 

A nyomtatófej újra kalibrálása ....................... 36 
A postaköltség betöltése ............................... 45 
A postaköltségek értékenek megadása ...... 21 
A reklámüzenetek méretei ............................ 51 
A tintasugaras kazetta cseréje ....................... 36 
Admin mód ..................................................... 42 
Alacsony hitelkeret ......................................... 40 
Alapvető képernyő leírás ............................... 11 
Állapotlista ...................................................... 39 
Automatikus kijelentkezés ............................. 40 
Az INK JET kazetta telepítése ........................ 16 
Az üzenet kikapcsolása .................................. 30 

B 

Be és ki kapcsolás ........................................... 19 
Beállítás 1 ........................................................ 44 
Beállítás 1 menü ............................................. 38 
Behelyezése a tintasugaras kazettának ........ 26 
Bejelentkezés .................................................. 42 
Bérmentesítés ................................................. 25 
Bérmentesítő gép ........................................... 10 
Billentyűhangok .............................................. 40 
Biztonsági utasítások ........................................ 7 
Boríték/borítéklap méretek ........................... 51 

D 

Díjszabásvezérlés .....................................21, 23 

E 

EGYÉNI mód ................................................... 24 
Ellenőrzés ........................................................ 45 
Eltávolítás ........................................................ 45 
Érintő képernyő .............................................. 38 
Érkeztető bélyegző......................................... 33 
Eszközök .......................................................... 31 

F 

Fő Menü ....................................................29, 43 
FramaOnline2 ........................ 14, 17, 40, 45, 47 
FramaOnline2 jelentés .................................. 33 
Fúvóka teszt .................................................... 35 
Fúvókatisztítás ................................................. 35 

G 

Gyorsgomb ..................................................... 21 

H 

Hibaelhárítás/Hiba üzenetek .........................47 
Hirdetés impresszum ......................................33 

I 

Infó nyomtatás .................................................43 
Infó Nyomtatás ................................................33 

J 

Jelentés nyomtatása .......................................46 
Jelentések nyomtatása ...................................33 

K 

Kapcsolódás ....................................................46 
Kezdés/kijelentkezés ......................................39 
KK jelentés .......................................................33 
KK törlése ........................................................40 
Költség Központ .............................................19 
Költség központ adatainak megjelenítése ...19 
Költség központ kiválasztása .........................20 
Kommunikációs modul ..................................13 
KÖTEGELT/EGYEDI mérési mód ..................24 
Kötegelt/Egyedi mérlegelés .........................31 

L 

Logó .......................................................... 41, 43 

M 

Max. Érték ........................................................40 
Maximum levél vastagság ..............................51 
megfelelőségi nyilatkozat ..............................53 
Mérleg ..............................................................31 
Mérleg üzenetek .............................................48 
Mintadarab ......................................................34 
működési feltételek ........................................52 
Műszaki adatok ...............................................51 

N 

Nagy érték .......................................................40 
Numerikus billentyűzet ..................................23 
Nyelv ................................................................38 
Nyomtatás igazítása ........................................36 
Nyomtatási dátum ..........................................32 
Nyomtató beállítás................................... 35, 43 

P 

PIN Kód ............................................................40 
PIN kód csere ..................................................44 
Postai mérlegek ..............................................23 
Postaköltség hitel betöltése ..........................17 

R 

Reklám lenyomat szövegblokkok .................30 



Frama Matrix F22 

 

 
55 

Rendszer Infó .................................................. 38 
Rendszer képernyő vázlat .............................. 11 
Részletes vezérlés .....................................21, 22 

S 

sebesség ......................................................... 51 
Start menu ....................................................... 11 
Start Menü mentés ......................................... 39 
Statisztikai jelentés ......................................... 34 
Szám billentyűzet ............................................ 21 
Számláló leolvasás .......................................... 43 
Számláló leolvasások ..................................... 37 
Számláló visszaállítása .................................... 44 
Számlálók visszaállítása .................................. 39 
Szimbólumok .................................................... 4 
Szövegblokk készítése ................................... 30 

T 

Tápellátási besorolás ......................................52 
Tárolási és működési feltételek .....................52 
Tartozékok .......................................................52 
Telepítés ..........................................................12 
Telepítéssel kapcsolatos megjegyzések ........ 7 
Termék visszaállítása kijelentkezéskor..........41 

U 

Utolsó jelentés ................................................46 

V 

Vonalkód jelentés ...........................................33 

 
  



Frama Matrix F22 

 

 

 
 56 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Értékesítési és szervizközpont: 
 
Delfin Rendszerház Kft. 
 
 Kérdések a bérmentesítő gép működéséről 
 A kapcsolatokhoz kapcsolódó problémák esetén; Online rendszer 
 
Segély vonal: +36 1 46 47 48 0 
 
A fogyóeszközök rendelése: www.delfinrendszerhaz.hu  
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