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Hintapäivitys postimaksukoneisiin 1.5.2022 

	
	

Posti Oy korottaa kirje-, lehti- ja markkinointipalvelujensa hintoja 1.5.2022. Muutos koskee 
myös postimaksukoneella maksettavia kirjeiden postimaksuja. 

 
Muistathan päivittää postimaksukoneessanne olevan hinnaston niin varmistat, että 
kirjelähetyksissänne on oikea postimaksu ja lähetys menee varmasti perille! 

 
Alta löytyvät myös mallikohtaiset hinnaston latausohjeet. 

 
 
 

Uuden hintapäivityksen lataaminen Pitney Bowes DM50/DM55-laitteisiin.  
(Sarjanro alkaa 98…tai 79… Löytyy postileimasta) Varmista, että laite on kytketty 
verkkoon tai puhelinlinjaan tai siinä on käytössä digitaalinen konvertteri. Uusi hinnasto on 
ladattavissa 19.4.2022 alkaen ja astuu voimaan 1.5.2022. 

 
Ota yhteys latauskeskukseen painamalla seuraavasti: 

 
VALIKKO 
4 KERTAA NUOLI YLÖS 
’Ota yhteys Pitney Bowesiin?’ KYLLÄ 
Laite soittaa latauskeskukseen 
’Uusi ohjelmisto käytettävissä, päivitys?’ KYLLÄ 

Päivitys kestää n. 2 min. jonka jälkeen uudet postimaksuhinnat ovat käytössä 
 

	
	

Uuden hintapäivityksen lataaminen DM110i/160i/DM220i-sarjan laitteisiin. (Sarjanro 
alkaa 12… Löytyy postileimasta). Uusi hinnasto on ladattavissa 1.5.2022 alkaen. 
 

 
Varmista, että laite on kytketty puhelinlinjaan tai verkkoon (LAN tai PC Meter Connect). 
Ota yhteys latauskeskukseen painamalla seuraavasti: 

 
VALINNAT 
2 KERTAA SIVU ALAS 
Valitse: ”Latauskeskus” 
Valitse: ”Päivitykset” 
Postimaksukone ottaa yhteyttä latauskeskukseen 
Kun laite ilmoittaa että päivitys on saatavilla, suorita päivitys 
näytön ohjeiden mukaan. 

Päivitys kestää n. 2 min. jonka jälkeen uudet postimaksuhinnat ovat käytössä. 
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Uuden hintapäivityksen lataaminen Pitney Bowes DM300C/400C/425C –
postimaksukoneisiin (Sarjanro alkaa 99… Löytyy postileimasta) 
Varmista, että laite on kytketty puhelinlinjaan. Uusi hinnasto on ladattavissa 19.4.2022 
alkaen ja astuu voimaan 1.5.2022. 

 
Ota yhteys latauskeskukseen painamalla seuraavasti: 

 
VALIKKO 
1 KERTAA SIVU ALAS 
Valitse: ”Datakeskus” 
Valitse: ”Tarkista päivityksiä” 
Postimaksukone soittaa latauskeskukseen 
Ilmoittaa että päivitys on saatavilla 
Valitse: ”Lataa nyt” 

Päivitys kestää n. 2 min. jonka jälkeen kone ilmoittaa että päivitys on valmis. 
Painakaa ”Paluu”. 
 
 
 
Uuden hintapäivityksen lataaminen Pitney Bowes Connect + -sarjan laitteisiin.  
(Sarjanro alkaa 95… Löytyy postileimasta). Uusi hinnasto on ladattavissa 1.5.2022 alkaen. 

 
Mene Connectin Etusivulle. 
Klikkaa sen jälkeen ”Hinnat ja päivitys” -kuvaketta ja       
toimi näytön ohjeiden mukaan. 

 
	


