
Vážení zákazníci, 

dle rozhodnutí České pošty, s. p., dojde ke změně poštovních tarifů. 

 Změny tarifů ve frankovacím stroji FRAMA si můžete  uživatelsky nastavit sami. Návod na ruční 

nastavení nových tarifů včetně tarifové tabulky, kterou k tomu budete potřebovat, najdete níže. 

Návod: 

Ihned po zapnutí Vašeho frankovacího stroje se na obrazovce frankovacího stroje na krátkou dobu objeví verze 
firmware (např. 11.06.01). Zapište si toto číslo, budete ho potřebovat při výběru správné tarifní tabulky. Přihlaste 
se pod nejvyšším účtem (tzn. účet, který používáte při kreditování). 

Postupně stiskněte tlačítka „INFO SETUP 1“, INFO SETUP 2“, 
dokud se neobjeví tlačítko „INFO SETUP3“ 

Stiskněte tlačítko „INFO SETUP3“ 



Stiskněte tlačítko „ZMĚNA SAZEB“ 

Zobrazí se menu „TABULKA SAZEB (tarifní tabulka)“, zde si pomocí šipek najedete na příslušnou pozici (řádek 
a sloupec) v tabulce a pomocí kláves 0-9 změníte údaje o sazbách. 

Důležité: 

 Doporučujeme průběžné ukládání provedených změn (např. po přepsání dvou řádků v tarifové tabulce).
Předejdete tak případnému opakovanému zadávání hodnot z důvodu, že jste museli přerušit zadávání hodnot
a frankovací stroj aktivoval spořič obrazovky a podobně.

 Nesprávnou hodnotu můžete zrušit (ještě před jejím potvrzením tlačítkem „OK“) stisknutím tlačítka „CE“
(inverzní zobrazení 0.00).

 Můžete znovu zadat správnou hodnotu. Jestliže stisknete tlačítko „CE“ podruhé, zůstane nastavení již dříve
platná hodnota (neinverzní).

 Pomocí tlačítka „<“ a „>“ najedete v tarifní tabulce na příslušný sloupec.

 Pomocí tlačítka „ “ a „ “ najedete v tarifní tabulce na příslušný řádek.

 Jestliže stisknete tlačítko „CE“ po potvrzení hodnoty pomocí tlačítka „OK“, najedete v tarifní tabulce na první
řádek a první sloupec.

 Pokud v této pozici stisknete tlačítko „CE“ vrátí se systém do menu Info/Nastavení.

 Stisknutím pole tlačítka se zobrazením pro nastavení hodnoty tarifů a naprogramování hmotnostní úrovně
systém přepne do realizace změn hmotnostní úrovně („Hmotnost“ je zobrazena inverzně). To umožní
provádět změny hmotnostní úrovně (stejný postup jako u změn tarifů). Opětovným stisknutím zobrazeného
pole se systém přepne do režimu programování hodnoty tarifu („Tarif“ je zobrazen inverzně).


