Home

Gratulerer med din nye kvalitetspostkasse! Kom raskt igang med denne
hurtigveiledningen. Fullstendig brukerveiledning finner du på postkasse.no .
Esken inneholder:
En postkasse med elektroniske lås
4 stk AA batterier pr lås
3 stk nøkkelbrikker pr lås (1 stk. rød og 2 stk. blå)

Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn
i postkassens lås. Sett på plass batteriene / sjekk om batterier er i batterihuset.
Test nøkkelbrikkene.
Masterbrikken (rød) skal ikke brukes til daglig, men skal
oppbevares på et forsvarlig sted. Denne brikken brukes kun til
å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang
til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.
De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles på
postkasse.no. De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare
nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen.
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ÅPNE POSTKASSEN:
Hold Blå brikke inntil leseren i 1-5 sekunder, og låsen åpnes (summing kan høres fra låsen). Løft lokket.
LUKKE POSTKASSEN:
Trykk lokket ned. Låsmekanismen låser postkassen (summing kan høres fra låsen). Ikke bruk brikke.
Vent alltid minimum 2 sekunder frå låsen er åpnet før den låses igjen.
BRUKE POSTKASSEN UTEN AVLÅSING:
Trykk låshaken som sitter i postkassens vegg ned til den er låst fast. Legg lokket ned.
AKTIVISERE AVLÅSING:
Følg punkter ’Åpne postkassen’ og ’Lukke postkassen’.
BYTTE BATTERI:
Skru ut skruen i batterideksel og ta ut batterier. Vent minimum 20 sekunder og sett inn nye batterier.
Sett på deksel og trekk skruen godt til.
PROGRAMMERE FLERE NØKKELBRIKKER:
Hold rød Masterbrikke inntil leseren til den gir lydsignal og låsen åpner seg. Hold den nye brikken inntil
leseren. Låsen gir 1 lydsignal og går så ut av programmeringsmodus. Ny brikke er nå lagt til.
PROGRAMMERE TELEFON:
Last inn app Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore. Bluetooth og NFC må være aktive på telefonen.
Innlogging fra telefonen som nå programmeres inn, kan benyttes på flere telefoner som du vil skal
kunne åpne postkassen.
Det skal ikke programmeres mer enn 1 telefon på selve postkassen.
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OPPRETT BRUKER OG REGISTRERE MOBILTELEFON SOM NØKKELBRIKKE:
Registrer deg som bruker, og logg inn. Innloggingen du nå har laget kan du dele
med familien, eller andre med smart telefoner som du vil skal åpne postkassen.

Legg inn din informasjon

Du er registrert som
bruker, og er innlogget
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Registrer telefonen

👈

👈

👈
Velg IDBOX

Velg postkasselås i
uthevet skrift

👈
Navngi låsen.
Lås opp med rød
brikke. Trykk ’ADD’
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Du kan nå låse opp
via app’en

Dele tilgang:

👈
👈
Trykk på
tannhjulet

Trykk
’Private Access’

Trykk
’Add a new person’

Legg inn
personens
e-post adresse
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Stansefabrikken Home AS

www.postkasse.no		

tlf. 458 65 935

Åpne og stenge
tilgang for denne
personen

Låse opp postkassen med telefon:
• Start app.
• Trykk på OPEN på din enhet
Postkassen er nå åpen.
For å låse postkassen, vent 2 sekunder på at
låsen skal gå til utgangsposisjon, og press lokket
på plass. Nøkkelbrikke/kort/app skal ikke
benyttes til å låse postkassen.

👈

Informasjon vedrørende batterier:
Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et
9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å
åpne postkassen.

Skift så batterier. Husk å vente minimum 20
sekunder fra gamle batterier er tatt, ut til nye settes
inn.
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←

🔋

I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet
trykkes mot. Samtidig benytter du en av brikkene/nøklkel
enhetene for å åpne kassen på vanlig måte.

Du har nå lest vår hurtigveiledning. Fullstendig brukerveiledning med
spørsmål og svar, finner du på www.postkasse.no
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