ADVANCE POSTKASSER
FRA

BRUKERVEILEDNING

Gratulerer med ny postkasse!
Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen.
Om du har kjøpt en enkel frittstående postkasse eller kassen din er en del av et system
så er det samme fremgangsmåte på alle låser.
Til hver lås skal følgende være med*:
 4 stk AA lithiumbatterier
 3 stk nøkkelbrikker (1 stk rød og 2 stk blå)
Sett på plass batteriene om dette ikke allerede er gjort. Sjekk at nøkkelbrikkene fungerer.
Den røde brikken er en Master, og skal oppbevares på forsvarlig sted. Denne benyttes til å
programmere flere brikker, nøkkelkort og andre NFC-kompatible enheter.
De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige. Ekstra nøkkelbrikker kan bestilles i vår nett-butikk
på www.postkasse.no. De kan også kjøpes hos din lokale låsesmed. Be da om Mifare
nøkkelbrikker. Yale Doorman nøkkelbrikker kan også benyttes til postkassen.
Din nye postkasse er klar til bruk ved leveranse. Dersom noe skulle oppstå, er det nødvendig at
du kjenner til disse enkle driftsrutinene.
*Dersom kassene er tilkoblet adgangskontroll vil det være ekstern strømforsyning og batterier er ikke med

Programmere flere nøkkelbrikker:
Avles Masterbrikke 1 gang ved å holde den foran vinduet inntil
låsen har gitt lydsignal og åpner seg. Låsen er nå i læremodus.
Ta frem brikken som skal legges til, og hold den inntil vinduet.
Låsen vil gi fra seg 1 lydsignal. Nøkkelbrikken er nå lagt til som
gyldig brukerbrikke. Totalt kan det være registrert 20
nøkkelbrikker i låsen

Programmere smarttelefon som nøkkelbrikke:
Last ned IDBOX IQ APP og installer denne. Ved oppstart kan du
få spørsmål om å slå på Bluetooth. Svar ja.
Låsen bruker Bluetooth til kommunikasjon og vil ikke virke
uten. Denne brukerveiledning anvender bilder fra Android.
Det er også tilgjengelig App for Iphone. Fremgangsmåten er
tilsvarende.

Fyll inn alle felt med
korrekt informasjon.
Trykk deretter:
Sign up!

Trykk på tilbake- pilen
i øverst i venstre
hjørne.

Ved første gangs
bruk er denne listen
tom. Klikk: Add Box.

Trykk på låsen din. Den markeres med
grønt. Hold rød Masterkey foran låsen
slik at den åpner. Trykk: Lagre.

Telefonen vil nå lagre nøkkelen i låsen.
Lykkes ikke dette ved første forsøk, prøv
igjen.

Velg IDBOX som type
postkasse.

Her vises en liste over
låser som er i nærheten.
Hold telefonen din helt
inntil låsen du vil installere
mot. Den kommer da
øverst på listen. Skriv inn
navnet du vil gi låsen.

Soft resetting av lås – Sletting av alle nøkkelbrikker
Les av den røde Masterbrikken 3 ganger i rask rekkefølge.
Etter siste lesning vil låsen gi en 3 lange lydsignaler for å
fortelle at den er resatt. Samtlige nøkkelbrikker er nå slettet og
må legges til på nytt. Vent ca 10 sekunder før masterbrikke
avleses igjen for å legge til nye nøkler.
Informasjon vedr. batterier:
Postkassen benytter 4 stk AA lithiumbatterier.
Dersom kassen er helt tom for strøm, kan man benytte et 9V
batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne
postkassen. I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V
batteriet trykkes mot.
Deretter benytter du en av nøklene for å åpne kassen på vanlig
måte. Skift så batterier.
Nå kan du åpne låsen
med telefonen din.
Trykk på: Unlock. Det kan
ta noen sekunder
før låsene åpner.
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