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NEDERLANDS

LEVENSLANGE GARANTIE OP VERVANGING NA BRAND
Als uw First Alert produkt ooit wordt beschadigd bij een brand, dan vervangt BRK Brands Europe Ltd.
deze kostenloos door een vergelijkbaar model. Verzendkosten voor het vervangende produkt worden
niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening consument.
U dient uw naam, adres, artikelnummer, een foto van het beschadigde produkt samen met een
brandweer rapport als bewijs van schade aan BRK Brands Europe Ltd. te overleggen.
Na ontvangst van het beschadigde artikel zal BRK Brand Europe Ltd contact met u opnemen voor verdere
instrukties.

BEPERKTE GARANTIE
BRK Brands Europe Ltd. garandeert voor een periode van vijf (5) jaar vanaf het moment van aankoop dat
dit produkt vrij is van fabrieksfouten. BRK Brands Europe Ltd. zal het produkt, of een onderdeel van het
produkt, dat niet functioneert gedurende de garantie periode, repareren of vervangen. Als het produkt
niet meer beschikbaar is dan zullen we het vervangen met een gelijkwaardig produkt van gelijkwaardige
of grotere waarde. Dit is uw exclusieve garantie.
Deze garantie is alleen geldig voor originele aankopen vanaf de datum van aanschaf en is niet
overdraagbaar. U dient de originele aankoopbon te behouden. Bewijs van aanschaf is vereist om een
garantie uit te voeren. BRK Brands Europe Ltd. dealer, onderhoudscentrum, winkel of groothandel die dit
artikel verkopen hebben niet het recht om de condities van deze garantie te wijzigen.
Deze garantie is niet van toepassing op de afwerking van het produkt en dekt geen normale slijtage.
Tevens dekt de garantie geen schade als gevolg van onjuist gebruik, onjuiste plaatsing, verwaarlozing,
extreme hitte/vocht of reparatie/wijzigingen door een niet bevoegd onderhoudscentrum. Verder dekt de
garantie geen natuurrampen als brand, overstromingen, tornados en orkanen.
BRK Brands Europe Ltd is niet veranwoordelijk voor incidentele of gevolgschade veroorzaakt door
de schending van deze uitdrukkelijke of impliciete garantie. BRK Brands Europe Ltd. is ook niet
verantwoordelijk voor de kosten in verband met het verwijderen of het plaatsen van het produkt, verlies
of schade aan de inhoud van het produkt, noch voor verdwijning van de inhoud; of beschadigingen
tijdens transport.
Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, elke impliciete garantie van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel is beperkt in duur tot de duur van de
bovenstaande garantie periode.
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de #-toets.
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Belangrijk:
Nadat uw persoonlijke code is geprogrammeerd zal de code die in de fabriek is
voorgeprogrammeerd niet langer de kluis openen.

Handy Hauler® hendel en wielen ............. Page 11

Voor uw bescherming
• Verwijder de serienummerlabel niet van de kluis.
• Bewaar het noodbatterijenpak buiten (NOOIT IN) de kluis.
• Noteer alle identificatienummers van de brandkast op het 		
identificatieformulier (laatste pagina).
• Bewaar deze handleiding goed, maar NOOIT in de kluis.
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Notes

Overzicht van uw brandkast
WELKOM!
Uw nieuwe First Alert brand/water/diefstal digitale kluis zal u jarenlang
veilige bescherming bieden voor uw waardevolle artikelen, belangrijke
documenten en andere persoonlijke zaken. Alle kluizen van First Alert zijn
ontworpen en gemaakt met de hoogste productievoorschriften om maximale
gebruikerstevredenheid te garanderen onder verschillende omstandigheden.
Met de juiste behandeling zal uw First Alert kluis u nog vele jaren gemoedsrust
geven.
Dank u wel en veel plezier!
De lijst hieronder toont de artikelen met hun hoeveelheden die bij uw nieuwe
kluis horen. Controleer de lijst alstublieft aandachtig om te bevestigen dat
u alle artikelen hebt ontvangen. Als er een artikel ontbreekt, kunt u contact
opnemen met Klantenservice BRK Brands Europe Ltd.
Gebruiks- en installatiehandleiding 		
Noodsleutel					
Verstelbare plank				
AA-batterijen					
Verwijderbaar mappenrek 			
Verwijderbare “Handy Hauler®” hendel

1 ea.
2 ea.
2 ea.
4 ea.
1 ea.
1 ea.

Belangrijk: BRENG KLUIS NIET TERUG NAAR DE WINKEL
Als u onderdelen mist, problemen ondervindt bij het programmeren
van uw kluis of andere vragen hebt over het juiste gebruik en de
behandeling van uw kluis, BRENG UW KLUIS DAN NIET TERUG naar de
winkel. Neem contact op met Klantenservice op BRK Brands Europe Ltd.
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Handy Hauler® hendel en wielen

De kluis de eerste keer openen

Deze First Alert kluis is uitgerust met onze exclusieve Handy Hauler® verwijderbare hendel/
wielconstructie waardoor de kluis gemakkelijk in positie gerold kan worden in uw huis of
kantoor.

Belangrijk: DE EERSTE KEER ACTIVEREN
Uw kluis is klaar om geactiveerd te worden. Er is een elektromagnetische
deactiveringsbeveiliging geïnstalleerd om te zorgen dat de kluis geopend
kan worden en om te voorkomen dat de kluis vergrendeld wordt voordat de
activeringsprocedures voor het eerste gebruik voltooid zijn.

Volge de stappen hieronder om de kluis de eerste keer op zijn plaats te brengen of om
hem later te verplaatsen:

Batterijen en noodsleutels

1.

Verwijder 4 AA-batterijen en 2 noodsleutels. Deze bevinden zich in het
beschermende piepschuimen inzetstuk aan de bovenkant van de doos.

Om de hendel uit te trekken moet u omhoog trekken totdat de hendel klikt en in de
juiste positie vergrendelt.

2.

Als de hendel al eerder verwijderd was plaatst u hem terug op de steunen op de kluis
en duwt u hem naar beneden totdat hij in de uitgestrekte en vergrendelde positie klikt.

3.

Plaats uw voet tegen de onderkant van de kluis en gebruik de hendel om hem
voorover te laten leunen. Hierdoor kunnen de wielen zich uitstrekken en de kluis kan
nu veilig naar de aangewezen plek gerold worden.

4.

We raden aan om de hendel te verwijderen nadat de kluis in de juiste positie is gezet,
om op die manier onbevoegde verplaatsing te voorkomen. Om de hendel te 		
verwijderen drukt u op de kleine ontgrendelknoppen aan beide zijden van de hendel
en tilt hem omhoog. Nadat de hendel verwijderd is moet hij op een veilige plek
bewaard worden voor toekomstig gebruik.

Activering door de gebruiker
Batterijen installeren
Draai de hendel omhoog naar boven en trek de kluisdeur 		
open.

2.

Schuif de batterijenklep (binnenin de kluis aan de 		
bovenkant van de deur) naar voren en verwijder deze. 		
Installeer de 4 AA-batterijen. Zorg dat de batterijen in de 		
juiste richting worden geïnstalleerd zoals aangegeven in 		
het batterijenvak. Schuif de klep weer terug.

3.

4.

Nadat de batterijen correct zijn geïnstalleerd zullen de 		
rode en groene lampjes bovenaan het toetsenpaneel aan 		
de voorkant van de kluis twee keer knipperen, het licht 		
achter het toetsenpaneel zal één keer oplichten en u 		
zult één enkele piep horen.

-+

1.

GROEN
LICHT

+-

ROOD
LICHT

Ga verder om het slot te activeren.

Belangrijk: GELUID INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN
Als u, nadat de batterijen zijn geïnstalleerd, geen piep hoort wanneer u
de vooraf geprogrammeerde code invoert of tijdens het proces van het
herprogrammeren van uw persoonlijke code, voer dan de volgende
toetsencombinatie in op het digitale toetsenpaneel. #
# Dit zal het geluid
inschakelen. Herhaal het proces om het geluid uit te schakelen.

*

Het slot activeren

2

1.

Zoek de kleine plastic vergrendelpen aan de binnenkant 		
van de kluisdeur. Pak deze beet en trek hem volledig naar
buiten. De pen kan daarna worden weggegooid.

2.

Laat de kluisdeur open en ga verder naar ‘Het elektronisch
vergrendelsysteem testen’.

kluizen voor huis en kantoor
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Klantenservice
Zo neemt u contact met ons op
BRK Brands Europe Ltd
Unit 6, Carter Court
Davy Way
Waterwells Business Park
Quedgeley
Gloucester
GL2 2DE
United Kingdom
Email: info@firstalert.eu
Web: www.firstalert.eu

Het vergrendelsysteem testen
Het elektronische vergrendelsysteem testen
Terwijl de deur nog open is kunt u het elektronische digitale slot
testen door het vergrendelsysteem met de hand te activeren.

Om het vergrendelsysteem te activeren zoekt u de
vergrendeldrukknop aan de binnenkant van de kluisdeur, duwt
deze in en draait de hendel naar beneden naar links. Hierdoor
zullen de bouten die onder stroom staan
zich uitstrekken naar de ‘gesloten’ positie. Terwijl de deur open
is en de bouten die onder stroom staan vergrendeld zijn kunt u
verdergaan naar het Testen van de code.

Reservesleutels bestellen
Voor extra sleutels kunt u contact op nemen met BRK Brands Europe Ltd. Houdt
u de volgende gegevens bij de hand:

UITGESTREKTE
BOUTEN ONDER
STROOM
VERGRENDELDRUKKNOP

• Naam / Adres / Telefoonnummer
• Modelnummer / Serienummer van de kluis
• Sleutelnummer (bevindt zich op de sleutel en op het slotdeksel
van de noodsleutel)
• Aantal sleutels dat u aanvraagt

Belangrijk: BOUTEN ONDER STROOM INSCHAKELEN
Het sluiten van de kluisdeur terwijl de bouten die onder stroom staan in
de vergrendelde (uitgestrekte) positie staan kan de kluis beschadigen.
De vergrendeldrukknop moet alleen gebruikt worden voor het testen of
programmeren van de kluis terwijl de deur open blijft.
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Het vergrendelsysteem testen
De code testen
1.

2.

3.

Terwijl de kluisdeur openstaat en de bouten die onder 		
stroom staan zijn ingeschakeld, kunt u nu het elektronische 		
vergrendelsysteem testen met de code van drie cijfers 		
die vooraf is ingesteld in de fabriek. Zoek het digitale 		
toetsenbord aan de voorkant van de kluis en open de 		
beschermklep zodat het toetsenpaneel zichtbaar wordt.
Door de beschermklep te openen wordt het toetsenpaneel 		
geactiveerd en het licht achter het toetsenpaneel zal oplichten
en ongeveer 5 seconden aanblijven. Als het licht achter het 		
toetsenpaneel uitgaat blijft het toetsenpaneel nog geactiveerd
en het licht achter het toetsenpaneel zal weer aangaan als er
een toets wordt ingedrukt.
De code van drie cijfers die vooraf is ingesteld in de fabriek is
159. Voer deze code als volgt in:

			

Let op: Elke keer dat iets wordt ingevoerd zal er een piep klinken en
het groene licht zal flikkeren.
4.

Nadat de gehele serie correct is ingevoerd zal het groene licht
aan gaan en het slot zal ‘klikken’. U hebt nu 5 seconden om de
kluis te openen door de hendel van de kluisdeur omhoog te
draaien naar rechts.

Belangrijk: ALS DE HENDEL NIET WIL DRAAIEN
Als de hendel niet naar rechts wil draaien nadat het groene licht aan gaat,
moet u eerst de hendel een beetje terugdraaien naar links totdat hij stopt, en
dan weer omhoog naar rechts om te openen.
5.

6.

Nadat de hendel naar rechts is gedraaid zijn de bouten die onder stroom 		
staan uitgeschakeld en teruggetrokken in de deur. U hebt de kluis met succes 		
ontgrendeld en de deur is nu in de geopende positie.
Laat de kluisdeur open en ga verder naar ‘Een persoonlijke code 			
programmeren.’

Klantenservice
De unieke identificatienummers van uw kluis
Als u contact opneemt met Klantenservice moet u bereid zijn om belangrijke
informatie door te geven die uw specifieke kluis identificeert. Deze informatie is
erg belangrijk om directe en doelgerichte klantenservice te verzekeren.
We raden u met klem aan om de volgende informatie te vinden en vast te leggen
op het ‘Kluisidentificatieregistratie’ formulier dat u aan de binnenkant van de
achterflap van deze gebruiksaanwijzing vindt:
Modelnummer
Serienummer
Sleutelnummer

De model- en serienummers vinden
De meeste kluizen van First Alert hebben een klein metalen zilver of grijs
identificatieplaatje bevestigd aan een van de oppervlaktes. Dit plaatje bevindt
zich meestal aan de voorkant of de rechterkant van de kluis. Op dit plaatje
bevindt zich het serienummer en bij bepaalde modellen is een soortgelijk plaatje
bevestigd met het modelnummer. Als er geen modelnummerplaatje aan de
kluis zit dan kunt u het nummer vinden aan de voorkant of de zijkant van de
doos waarin de kluis verpakt zat. Schrijf dit nummer op zodat u het later kunt
raadplegen.

Sleutelnummer
Het sleutelnummer bevindt zich op de sleutel. Als u de sleutel niet heeft kunt u
het nummer ook vinden op een sticker aan de binnenkant van het slotdeksel
van de noodsleutel. (Zie Noodsleutel, pagina 6)

Belangrijk: Identificatieplaatjes niet verwijderen!
Als uw kluis niet meer bruikbaar is of u uw sleutels verliest zult u deze
identificatienummers nodig hebben om het probleem op te lossen. Wij raden u
aan om deze nummers niet te verwijderen van de kluis. Als ze toch verwijderd
moeten worden dan moeten ze aan de binnenkant van de achterflap van deze
installatie- en gebruiksaanwijzing gehecht worden. Bewaar dit op een veilige
plek zodat u het later kunt raadplegen.

Belangrijk: PERIODES VAN VEILIGHEIDSVERGRENDELING
Voor extra beveiliging zal de kluis een automatische veiligheidsvergrendeling
van 15 minuten ondergaan na drie pogingen om de kluis met een ongeldige
code te openen.
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Gebruik, behandeling en onderhoud
Het juiste gebruik van uw kluis
First Alert Brand/ Water/ Diefstal Digitale Kluizen beschermen uw gegevens en veel
andere waardevolle artikelen. Met testen is aangetoond dat de binnentemperatuur
van de brandkast bij juist gebruik bij een brand tot 927°C (1700°F) gedurende 1
uur onder 177°C (350°F) blijft. Uw kluis beschermt de inhoud alleen tegen brand
als hij gesloten en vergrendeld is.

Waterproof ook bij volledig onder water
Waarschuwing over vocht
Wegens het hoge vochtgehalte van de brandvertragende isolatie die in de BRK
Brands Europe Ltd. geclassificeerde kluis is gebruikt, adviseren we om kwetsbare
artikelen zoals schilderijen of sieraden in een luchtdichte container op te bergen
voordat u ze in uw brandkast legt. Zet uw kluis niet op plaatsen met een hoge
vochtigheidsgraad. Voor optimale prestaties moet de kluis elke twee weken
minstens 20 minuten worden open gezet en gelucht.

Een persoonlijke code programmeren
Een persoonlijke code programmeren
Om veiligheidsredenen is het erg belangrijk dat u uw eigen
persoonlijke code in het digitale slot programmeert. De code
159 die in de fabriek is ingesteld moet meteen gewijzigd
worden.
Om uw eigen unieke code van 3-8 cijfers te programmeren
moet u de volgende stappen nemen:
1.

Terwijl de kluis open staat drukt u op de kleine herstelknop 		
die zich bovenaan de binnenkant van de deur bevindt.		
LET OP: Nadat u op de herstelknop drukt zullen de rode en
groene lichtjes op het toetsenpaneel flikkeren om aan te
geven dat het programmeren is goedgekeurd en dat u 10 		
seconden hebt om te beginnen.

2.

Open de beschermklep aan de voorkant van de kluis 		
waardoor het toetsenpaneel zichtbaar wordt.

3.

Voer uw nieuwe code van 3-8 cijfers in gevolgd door de
#-toets. Herhaal deze serie meteen opnieuw, waarbij u 		
begint met de nieuwe code gevolgd door de #-toets.

4.

Het groene licht zal aan gaan, wat bevestigt dat uw nieuwe
code met succes is ingevoerd.

5.

Batterijen vervangen – Voor de beste resultaten en prestaties raden wij
aan om de batterijen minstens één keer per jaar te vervangen of zelfs vaker
afhankelijk van het gebruik.

Uw nieuwe code bestaat nu uit de serie van 3-8 cijfers die u
gekozen heeft, altijd gevolgd door de #-toets. De code die 		
in de fabriek is ingesteld zal de kluis niet langer openen.

6.

Handen wassen - Probeer het digitale toetsenpaneel niet te gebruiken als uw
handen bedekt zijn met buitengewoon veel vuil, afval of vloeistoffen.

U kunt uw code op elk moment wijzigen door dezelfde 		
stappen te volgen.

7.

Het is belangrijk dat u uw persoonlijke code opschrijft en 		
deze op een veilige plek buiten de kluis bewaart.

Waarschuwing i.v.m. wapens
Deze brandkast is niet ontworpen voor het bewaren van medicatie, artikelen met
een brandbare inhoud, geweren of andere wapens. Neem contact op met BRK
Brands Europe Ltd.

VEILIGHEIDSCODE
TERUGSTELKNOP

Parels
Omdat parels warmteschade oplopen bij temperaturen onder 177°C (350°F),
RADEN WE U AF om parels in deze brandkast te bewaren.

Behandeling en onderhoud van de kluis
Als uw kluis goed onderhouden wordt zal hij jaren blijven functioneren en de
goedgekeurde code juist blijven lezen. Om te zorgen dat uw kluis de beste
prestaties levert moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

Kluis reinigen – Wij raden aan om een mild schoonmaakmiddel (d.w.z.
glasreiniger) te gebruiken om de buitenkant van uw kluis te reinigen zodat u
het krassen of verkleuren van de oppervlakte vermijdt. Altijd droog vegen en
NOOIT schurende schoonmaakmiddelen gebruiken op de kluis of het digitale
toetsenpaneel.

GROEN
LICHT

LET OP: Als u uw persoonlijke code vergeet kunt u toegang
krijgen tot de kluis met de noodsleutel. (Zie pagina 6)

Vocht – Als de kluis wordt bewaard op een plek met hoge vochtigheid (zoals
vlakbij de oceaan of in een tropisch klimaat) dan kan er vocht van de omgeving
binnenin de kluis gevangen raken. Als dit bij u voorkomt moet u de kluis
regelmatig openzetten om de luchtcirculatie te stimuleren.
Bewaar deze installatie- en gebruiksaanwijzing op een veilige plek buiten de
kluis zodat u het later kunt raadplagen. NIET WEGGOOIEN!
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Noodsleutel/Batterijen vevangen

Extra kenmerken
Planken

Uw kluis heeft een noodsleutel die directe toegang geeft tot
uw kluis in het geval dat u uw code vergeten bent of als de
batterijen vervangen moeten worden.
1.

2.

3.

4.

Om meer flexibiliteit te bieden en nog beter tegemoet te komen aan uw specifieke
opslagbehoeftes bevat deze kluis (1) verstelbare/verwijderbare plank.

Zoek en open de beschermklep van het toetsenpaneel aan 		
de voorkant van de kluis.
Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de 		
2 schroeven te verwijderen die de kleine slotklep voor de 		
noodsleutel net onder het digitale toetsenpaneel vastzetten.
Trek de klep naar voren om deze te verwijderen en leg hem
apart met de kleine schroeven.

7.
8.

Verwijder de noodsleutel en voordat u de slotklep 			
terugplaatst moet u uw persoonlijke code invoeren om 		
te zorgen dat de kluis zal openen.
Plaats de slotklep terug met de 2 kleine schroeven en leg de
noodsleutel weer terug op een veilige plek buiten de kluis.

Bepaal de positie in de kluis waar u de plank wilt plaatsen en gebruik de 		
richels die in de muren van de kluis gevormd zijn om de plank op zijn plek te 		
schuiven.

Zwakke batterijmeter

-+

6.

2.

Voor uw gemak bevat deze kluis ook (1) voorgeïnstalleerd verwijderbaar
mappenrek. Als u dit mappenrek wilt verwijderen of verplaatsen hoeft u het enkel
aan beide zijden vast te pakken, naar voren te trekken en op te tillen uit de kluis.
Om het mappenrek weer te installeren moet u de plek in de kluis bepalen waar
u het wilt aanbrengen en de richels die in de muren van de kluis gevormd zijn
gebruiken om het rek op zijn plek te schuiven.

Draai de hendel omhoog naar rechts om de kluis te 		
openen.

Schuif de klep van het batterijenvak (dit bevindt zich 		
binnenin de kluis aan de bovenkant van de deur) naar 		
voren en verwijder het. Verwijder de (4) lege batterijen 		
en gooi ze op de juiste manier weg. Installeer 4 nieuwe 		
AA-batterijen. Zorg dat de batterijen in de juiste richting 		
worden geïnstalleerd zoals aangegeven in het batterijenvak.
Schuif de klep weer terug.

Plaats de plank zodanig dat de klemribbels aan de bovenkant en naar de 		
voorkant van de kluis liggen.							
										

Verwijderbaar mappenrek

Steek de noodsleutel in het slot en draai met de klok mee 		
naar rechts.

LET OP: Als de batterijen vervangen moeten worden, ga 		
dan door met stap 5. Ga anders door met stap 6-8.
5.

1.

+-

Telkens als het toetsenpaneel geactiveerd wordt controleert het systeem
automatisch hoeveel capaciteit de batterijen nog bevatten. Als de capaciteit
beneden een bepaald niveau valt dan gaat het rode licht om de twee seconden
knipperen om aan te geven dat de batterijen vervangen moeten worden. Zie
pagina 6 voor aanwijzingen over het vervangen van de batterijen.

Geluid uitschakelen / inschakelen
1.

					

Sluit en vergrendel de kluisdeur.
2.

6

Om het geluid in te schakelen (aanzetten) tijdens normaal gebruik, toets de
volgende combinatie in:

Herhaal het proces om het geluid uit te schakelen.
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