
BRUKERVEILEDNING - IDBOX 

1)  DAGLIG BRUK AV IDBOX: 
Sammen med postkassen ligger det 3 nøkler, 1 rød Masternøkkel og 2 blå Brukernøkler. Disse er ferdig 
programmerte med en unik ID som kun passer til din IDBOX. 
For daglig henting av posten din holder du en blå Brukernøkkel foran kassens øye. Låsen åpner seg og du 
løfter opp innerlokket og henter ut innholdet. Etter 2 sekunder går låsen i låst posisjon. Den fungerer da 
som en smekklås når du legger lokket på igjen. 

2)  MONTERING AV IDBOX: 
Det er stanset ut 4 monteringshull på postkassens bakside, 2 av dem er nøkkelhull. Sammen med IDBOX 
følger det med et ark med borremal/skruemål for en enkel montering. Det ligger også 4 treskruer oppi 
kassen for tilfesting til stativ. 

3)  SKIFTE AV BATTERIER: 
Det følger med 4 stk AA-batterier når du kjøper IDBOX. Disse vil normalt ha en varighet på inntil 2 år 
avhengig av bruk. Når batteriene er i ferd med å tømmes for kapasitet, vil du høre et jevnlig pip fra 
postkassen. Da bør du åpne lokket til batterikassen, og skifte ut med nye Lithium AA-batterier. Dersom 
batteriene skulle dø helt ut, vil postkassen forbli stående i åpen posisjon. 

4)  PROGRAMMERING AV DIN SMARTTELEFON (*): 
a) Gå inn på «Info» på vår hjemmeside: www.idbox.no for manuelt å installere App. 
b) App på telefonen din må være åpen. 
c) Hold rød nøkkel foran kassens øye og låsen åpner seg. 
d) Hold telefonen foran det samme øyet. Telefonen piper når den har oppdaget låsen. 
e) Tapp en gang på telefonens skjerm. Da piper både telefonen og låsen. 
f) Vent til låsen går inn i låst posisjon. 
g) Nå er smarttelefonen din programmert og klar til bruk som din unike nøkkel. 

Se ellers video på www. idbox.no for ytterligere hjelp til programmering av din telefon 
(*) Gjelder alle smarttelefoner som har støtte for NFC-teknologi. 

5)  PROGRAMMERING AV NØKLER: 
a) Hold den røde Masternøkkelen foran kassens øye. 
b) Etter et kort pip holder du så blå Brukernøkkel foran det samme øyet. 

Prosessen gjentas for hver blå Brukernøkkel. Tidsintervallet er 4 sekunder fra du hører pipelyden. 

6)  BEHOV FOR FLERE NØKLER: 
IDBOX kan ha inntil 10 blå Brukernøkler for samtidig bruk. Programmering av ekstra nøkler skjer på 
samme måte som nevnt i punkt 5. 

7)  BRUK AV ANDRE KORT SOM NØKKEL TIL DIN IDBOX: 
Vær oppmerksom på at du også kan bruke kort som nøkkel til IDBOX. Typiske eksempler er adgangskort 
til Doorman-dørlås, tippekort fra Norsk Tipping og ditt eget bankkort. 
Eneste krav er at anvendt kort har støtte for NFC-teknologi. Programmering skjer på vanlig måte, nevnt 
under punkt 5. 

8)  TAP AV NØKLER/ENDRING AV ID PÅ NØKLER: 
Det er valgt en løsning hvor låsen resettes om du skulle miste nøkler eller ønske å nullstille noen av 
dagens nøkler. 
I) Resetting av lås og nullstilling av blå Brukernøkler:  

- Sveip rød Masternøkkel 6 ganger foran kassens øye. Du skal høre et pip hvor hver sveip. 
- Etter endt prosedyre piper låsen 2 ganger. 
- Du har nå nullstilt låsen og ny programmering skjer på vanlig måte som under punkt 5. 

II) Resetting av lås ved tap av rød Masternøkkel:  
- Åpne kassen ved hjelp av blå Brukernøkkel. 
- Stikk en spiss gjenstand 5 ganger inn i lite hull på låsens bakside. Du hører et pip for hver gang. 
- Etter endt prosedyre kan du reprogrammere låsen med ny unik ID. 

Skulle du ha behov for nye nøkler, kan dette enkelt bestilles hos www.idbox.no 

Vi håper denne brukerveiledningen er oversiktlig og god. Skulle du likevel ha spørsmål, ber vi deg ta 
kontakt på post@idbox.no og din henvendelse blir besvart omgående. 
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