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Leest u deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw Black Box CCK in gebruik 
neemt! 
 
 

1. Algemeen 
 
Wij danken u voor het vertrouwen, dat u toont door voor ons product te kiezen. 
Uw Black Box kluis is getest door Chubb Research in Engeland. Deze kluis zal u helpen om 
uw waardevolle zaken te beschermen tegen de toenemende criminaliteit en verlies te helpen 
voorkomen van bezittingen met grote emotionele waarde. 
Deze handleiding bevat de benodigde informatie over de wijze waarop u het meeste profijt 
van uw Black Box kluis kunt trekken. 
Wij raden u aan de handleiding zorgvuldig en in haar geheel te lezen. Men kan nu eenmaal 
niet te zorgvuldig zijn wanneer het aankomt op het beschermen van zijn eigendom. 
Wij wensen u vele jaren van veiligheid! 
 
 
1.1 Wat heeft u ontvangen? 
 
Verifieer zorgvuldig, dat u de volgende onderdelen ontvangen heeft. Zo niet, gelieve u zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met uw leverancier. 
 
• Black Box voorzien van elektronisch code slot. 
• Legbord 
• Legbord drager (4x) 
• Bevestigingsset, bestaande uit: 4 schroeven, 4 pluggen en 4 sluitringen, 4 grote kunststof 

deksels. 
• Handleiding 
 
 
1.2 Wat kunt u in deze kluis opbergen? 
 
Een paar suggesties: 
• Sieraden 
• Familiestukken 
• Geld 
• Credit cards, cheques 
• Foto- en videoapparatuur 
• Paspoort, rijbewijs, geboortebewijzen 
• Verzekeringspapieren 
 
Noot: dit product is niet ontworpen om computer- of hifi-media te beschermen. De Black Box 
kluis kan, afhankelijk van waar u deze plaatst, blootstaan aan vocht. Postzegels en andere 
gevoelige zaken moeten daarom in een luchtdichte verpakking worden gedaan alvorens 
deze in de kluis te doen. 
 
 
* Tip: 
Sommige verzekeraars appreciëren het wanneer u uw kostbare eigendommen in een goede 
kluis bewaart. Vraag uw verzekeringsmaatschappij daarom in hoeverre dit van invloed is op 
uw premie. De hoge mate van veiligheid die door uw Black Box kluis geboden wordt kan een 
significant verschil uitmaken. 
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1.3 Controle 
 
Controleer, alvorens u de kluis voor de eerste maal gebruikt, de goede werking van de kluis. 
Pas als de kluis naar behoren werkt kunt u deze installeren of uw te beveiligen zaken erin op 
bergen (zie voor meer informatie de garantiebepalingen). 
De code om de kluis, na levering, te kunnen openen is ingesteld op: 1 2 3 4 5 6  
 
1.4 Batterij 
 
Uw elektronisch slot is reeds voorzien van een batterij. Dit betekent, dat u de kluis direct op 
een makkelijke manier kunt openen. 
Raakt de batterij na verloop van tijd leeg dan geeft het slot dit aan. U dient de batterij daarna 
zo spoedig mogelijk te vervangen. Om batterijlekkages en afwijkende belasting van de 
elektronica uit te sluiten, adviseren wij u dringend, de batterij jaarlijks te vervangen. Zie voor 
het vervangen van de batterij hoofdstuk 5.  
 
  

2. Gebruik 
Het elektronische codeslot van uw Black Box kan ontgrendeld worden met maximaal twee 
verschillende codes. Bij de levering is alleen de eerste code geactiveerd. De 
fabrieksinstelling van deze code is: 1 2 3 4 5 6.  
De code(s) is (zijn) altijd 6-cijferig. Deze 6-cijferige code kunt u zelf kiezen en indien 
gewenst, net zo vaak wijzigen als noodzakelijk is. Zie voor het wijzigen van de code 
hoofdstuk 4. 
 
 
2.1 Openen van uw Black Box 
 
1. Druk op “ON”. 
 Een korte pieptoon klinkt. 
 
2. Toets uw geheime 6-cijferige code in. 
 Elke keer als u een toets indrukt, klinkt een korte pieptoon. 

• Is de juiste code ingetoetst, dan gaat het groene lampje kort aan. 
Ga verder met stap 3. 

• Is de code verkeerd, dan knippert het rode lampje 3x. 
Begin opnieuw met stap 1. 

 
3. Draai de draaiknop, binnen 4 seconden, rechtsom. 
 
4. Open de deur. 
 
 
Belangrijk 
Gebruikt u een verkeerde code, dan knippert het rode lampje 3x. De kluis is dan uiteraard 
niet te openen. Wordt driemaal een verkeerde code ingedrukt, dan is het slot gedurende 1 
minuut geblokkeerd. Het slot is tijdens deze “straftijd” niet te gebruiken. Gedurende de 
straftijd knippert het rode lampje. 
Blijft u na het verstrijken van de straftijd doorgaan met het indrukken van verkeerde codes, 
dan wordt de straftijd elke keer verdubbeld (tot maximaal 16 minuten). Zodra de juiste code 
is ingetoetst, wordt de straftijd teruggebracht naar de beginwaarde.  
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2.2 Sluiten van uw Black Box 
 
1. Sluit de deur. 

   
2. Draai de draaiknop linksom. 

 
3. Controleer, door de draaiknop voorzichtig rechtsom te draaien, of de 

Black Box vergrendeld is. Is de Black Box vergrendeld, dan kunt u 
de knop niet draaien. 

 
 

3. Tweede code 
 
Er kunnen maximaal twee codes geprogrammeerd worden. Met beide codes kunt u het slot 
ontgrendelen. De eerste code heeft meer bevoegdheden dan de tweede. Zo kunt u met de 
eerste code, ook wel de primaire code genoemd, de tweede code (secundaire code) 
activeren of verwijderen. 
 
 
3.1 Activeren van de tweede gebruikerscode. 
 
1. Ontgrendel het slot op de gebruikelijke wijze (zie hoofdstuk 2). 
 
2. Druk op “ON”. 
 Een pieptoon klinkt. 
 
3. Druk op “P”. 
 Een pieptoon klinkt. 
 
4. Toets de eerste (=primaire) code in. 

Het groene lampje gaat nu aan. 
 

5. Druk op “P”. 
Een pieptoon klinkt. 
 

6. Druk op 3 
Een pieptoon klinkt. 

 
7. Toets de – zes cijferige - code voor de tweede gebruiker in. 
 Twee korte pieptoontjes klinken. 
 
8. Toets nogmaals de – zes cijferige – code voor de tweede gebruiker. 
 Het groene lampje knippert 1x **. 
 
De code voor de tweede gebruiker is nu geactiveerd 
 
** Indien het rode lampje 3x knippert, dan is de code voor de tweede gebruiker niet juist 

ingevoerd. Voer de handelingen opnieuw uit, begin met punt 2. 
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3.2 Verwijderen van de tweede gebruikerscode. 
 
1. Ontgrendel het slot op de gebruikelijke wijze (zie hoofdstuk 2) en open de deur. 

 
2. Druk op “ON”. 

 Een pieptoon klinkt. 
 

3. Druk op “P”. 
 Een pieptoon klinkt. 
 

4. Toets de eerste (= primaire) code in. 
  Het groene lampje gaat aan. 
 

5. Druk op “P”. 
 

6. Druk op “0”. 
 Het groene lampje gaat uit. 

 De code van de tweede bediener is nu verwijderd. 
 
 

4. Wijzigen van uw code 
 
Elke bediener kan zijn eigen code (bedienerscode 1 of 2) net zo vaak wijzigen als gewenst 
is. Het wijzigen van de code gaat als volgt: 
 
1. Ontgrendel het slot op de gebruikelijke wijze (zie hoofdstuk 2). 
 
2. Druk op “ON”. 

Een pieptoon klinkt. 
 

3. Druk op “P”. 
Een pieptoon klinkt. 

 
4. Toets de oude code in. 

Het groene lampje gaat aan. 
 

5. Toets de nieuwe – zes cijferige - code in. 
Twee korte pieptoontjes klinken. 

 
6. Toets nogmaals de nieuwe – zes cijferige – code in. 

Het groene lampje knippert 1x. 
 
Indien het rode lampje 3x knippert, is het wijzigen niet juist uitgevoerd. Voer de handelingen 
opnieuw uit. Begin met punt 2. 
 
Wij adviseren u de nieuwe code minimaal 1x te testen. Voer deze test uit met geopende 
deur! 
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5. Batterij 

 
Het slot wordt gevoed door een batterij. Indien de batterij leeg raakt knippert het rode lampje 
10x na het intoetsen van de “ON” toets. Vervang nu de batterij dan z.s.m. De batterij bevindt 
zich aan de binnenzijde van de deur. Wij adviseren u alleen alkaline batterijen te gebruiken. 
Om batterijlekkages en afwijkende belasting van de elektronica uit te sluiten, adviseren wij u 
dringend, de batterij jaarlijks te vervangen. 
 
5.1 Vervangen van de batterij 
 
1. Open de deur. 
 
2. Verwijder de 4 schroeven van de slotbak (dit is de afdekkap aan 

de achterzijde van de deur). 
 
3. Verwijder de slotbak 

In het midden van de deur ziet u nu het slot. De batterij bevindt 
zich achter het zwarte dekseltje, dat op het slot zichtbaar is. 

 
4. Druk het lipje aan de bovenzijde van het zwarte dekseltje iets in. 

Wip het zwarte klepje naar u toe. 
 
5. Haal de batterij voorzichtig uit het vak en trek de batterijclip los. 
 
6. Neem een nieuwe batterij ** en sluit de batterijclip hierop aan. 
 
7. Plaats de batterij in het vak. 
 
8. Druk het zwarte dekseltje op het vak en controleer of dit vast blijft zitten. 
 
9. Plaats de slotbak weer terug en schroef deze vast met de 4 schroeven. 
 
10. Test de kluis eenmaal met openstaande deur. 
 
** gebruik alleen 9V alkaline (blok) batterijen. 
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6. Noodbatterij 
 
Is de batterij leeg, dan kunt u het slot niet meer bedienen. Aangezien de batterij aan de 
binnenzijde van de deur zit, kunt u deze batterij alleen met geopende deur vervangen. Is de 
deur gesloten, dan moet u eerst een “noodbatterij” aanbrengen waarna u het slot kunt 
bedienen.  
 
6.1 Aansluiten van een noodbatterij.  

 
1. Druk een puntig voorwerp - zoals een kleine schroevendraaier - 

voorzichtig in het rechtergat aan de onderzijde van het toetsenbord. 
De afdekkap klikt aan die zijde los. 

 
 
2. Herhaal deze handelingen bij gat aan de linkerzijde. 

De afdekkap is nu aan de onderzijde losgekomen van het toetsenbord. 
 
 
3. Verwijder nu voorzichtig de afdekkap.  

In een uitsparing – linksonder -  is nu een batterijclip zichtbaar 
geworden. 

 
 
4. Trek de batterijclip voorzichtig uit de uitsparing. 
 
 
5. Sluit een 9V blokbatterij aan op de batterijclip. 
 
 
6. Bedien het slot op de gebruikelijke wijze en open de deur. 
 
 
7. Verwijder de batterij, berg de batterijclip op in de uitsparing. 
 
 
8. Breng de afdekkap weer aan. 
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7. Signalen en hun betekenis 

 
Door middel van pieptoontjes, een rood en een groen lampje "communiceert" het slot met de 
bediener. De pieptoontjes en de lampjes hebben de volgende betekenis: 
 

Signaal Betekenis 
 
Groene lampje knippert 1x. 
 

 
Juiste code ingetoetst. 

 
Groene lampje is aan. 

 
Slot kan geprogrammeerd worden. 
 

 
Rode lampje knippert 3x. 
 

 
Verkeerde code ingetoetst. 

 
Rode lampje knippert 10x nadat 
op de “ON” toets is gedrukt. 
 

 
Batterij bijna leeg. 

 
Rode lampje knippert 1x per 
seconde. 
 

 
Straftijd loopt. 

 
Rode en groene lampje 
knipperen om en om nadat de 
code is ingetoetst. 
 

 
Het slot is daarvoor door de andere code 
geopend geweest. 

 
3x pieptoon na intoetsen van 
code 
 

 
Eerste opening na staftijd ** 

  
  
 
** dit betekent, dat daarvoor meerdere keren geprobeerd is om het slot te openen met een 
ongeldige code. 
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8. Positioneren van de kluis 

Waar zal ik mijn vrijstaande kluis plaatsen? 
 
Geen enkele kluis is volledig inbraakvrij. Met voldoende tijd en het juiste gereedschap 
kan in iedere kluis ingebroken worden, het is dan ook zinvol het volgende op te 
merken: 
 
1. Het is belangrijk dat de kluis zo onopvallend mogelijk is. Wij adviseren u de kluis nooit op 

een plaats te zetten waar deze van buitenaf zichtbaar is. Plaats de kluis bijvoorbeeld in 
een kast of in de bijkeuken. 

2. Indien u een elektronisch beveiligingssysteem heeft, d.w.z. een alarm, dan is de 
beveiligde ruimte de beste plaats voor de kluis. 

3. Plaats de kluis met het scharnier van de muur verwijderd aangezien dit het moeilijker 
maakt voor nieuwsgierige ogen om, bij geopende deur aan de zijde van het slot, naar 
binnen te gluren. 

4. Positioneer de kluis zo dicht mogelijk bij de vloer voor het geval er brand uitbreekt. 
5. Houdt sleutels en combinatienummers verborgen en uit de buurt van de kluis. 

 

9. Instructies voor het bevestigen 
 
Hoe en waarmee kan ik mijn vrijstaande kluis bevestigen? 
 
Wij adviseren u de kluis zowel aan de vloer als aan de muur te bevestigen met de vier 
bijgeleverde schroeven. Dit biedt de beste bescherming tegen het onbevoegd 
weghalen van uw kluis. 
 
Uw kluis is uitgerust met twee bevestigingsgaten in de bodem en twee gaten in de 
achterzijde. Met de meegeleverde bevestigingshulpstukken kunt u de kluis aan de wand 
en/of de vloer bevestigen. Raadpleeg figuur 1 voor een gedetailleerde beschrijving. 
 
 
De kwaliteit van de bevestiging is afhankelijk van de aard van de vloer en de muur waarin de 
bevestigingsschroeven geschroefd zijn. Het beste resultaat wordt bereikt als u de kluis op 
een betonnen of stenen vloer en tegen een betonnen of stenen muur plaatst. 
Indien u hem op een houten vloer wilt plaatsten raden wij u aan contact op te nemen met uw 
leverancier.  
Het kan wenselijk zijn verschillende bevestigingen te gebruiken om op die manier een 
optimale bevestigingskracht te garanderen. Er zijn voor het gebruik in hout diverse types 
ankerbouten verkrijgbaar die een beter resultaat kunnen opleveren dan de bijgeleverde 
schroeven. De keuze van bevestiging wordt voor het merendeel bepaald door de dikte en het 
type hout waarop de kluis geplaatst is. Uw leverancier kan u hierover nader inlichten. 
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9.1 Wat heeft u nodig? 
 
Om uw kluis te bevestigen heeft u bevestigingen en gereedschap nodig. 
 
Ga, alvorens te beginnen, na dat u de volgende zaken bij de hand heeft: 
1. De bijgeleverde bevestigingsset. Deze set bestaat uit: vier bevestigingsschroeven, vier 

metalen sluitringen en vier kunststof deksels. 
2. Een elektrische (klop) boormachine. Als het materiaal van de vloer of wand beton is, heeft 

u een klopboormachine nodig. 
3. De bevestigingsgaten in de vloer of wand moeten als eerste geboord worden. Als het 

gebruikte materiaal beton of steen is, heeft u een Ø 12 mm betonboor nodig. Gebruik een 
Ø 5mm houtboor als het gebruikte materiaal hout is. Noot: Het kan hierdoor nodig zijn dat 
u beide boren nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer de vloer van beton is en de muur van 
hout. 

4. Een 13 mm dopsleutel. 
5. Een stofzuiger om de boorgaten schoon te maken. 
6. Mogelijk een hamer. 
 
Figuur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Instructies: 
 
1. Plaats de kluis in de positie die u bepaald heeft. 
 
2. Open de kluis en verwijder het (de) legbord(en). 
 
3. Markeer de plaats van de vier te boren gaten met een potlood of met een scherp 

voorwerp; twee op de vloer en twee op de muur. 
(Probeer de kluis altijd met vier schroeven te bevestigen). 

 
4. Sluit de kluis. 
 
5. Verplaats de kluis nu zodanig dat er voldoende ruimte ontstaat om de bevestigingsgaten 

te boren. 
 
6. Boor de gaten 5 cm diep: u heeft de betonboor nodig voor beton en de houtboor voor hout 

of plaatmateriaal. 
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7. Maak de boorgaten schoon en verwijder alle boorsel met behulp van een stofzuiger. 
 
8. Druk, als u gaten in een betonnen vloer heeft geboord, de bijgeleverde plastic pluggen in 

de boorgaten. Zorg dat het eind van de plug niet boven het boorgat uitsteekt. Gebruik 
zonodig een hamer om de plug in het boorgat te drijven. 
De pluggen worden niet gebruikt wanneer de kluis aan een houten vloer en/of muur wordt 
verankerd. 

 
9. Positioneer de kluis nu zodanig dat de bevestigingsgaten van de kluis op dezelfde plaats 

komen als de geboorde gaten in de vloer en/of muur. 
 
10. Veranker de kluis met de bijgeleverde bevestigingsschroeven. 

Schuif de sluitringen over de bevestigingsschroeven alvorens deze in de boorgaten te 
schroeven. U heeft een 13 mm dopsleutel nodig voor het indraaien van de schroef. 

 
11. Op een dubbelwandige kluis kunt u de bevestigingsgaten met kunststof kappen 

afdekken. Dit is niet mogelijk op een enkelwandige kluis. De twee kunststof kappen 
kunnen gebruikt worden om ongebruikte bevestigingsgaten aan de buitenkant te 
bedekken.  

 
Ho e da n  oo k ,  w i j  r ad en  u  h oe  d an  o ok  n ie t  a an  om  de  k lu is  s lec hts  
me t  twee  sc hro eve n te  be ve st ig en .   
 

10. Onderhoud 
 
• Als de deur gesloten wordt mag zich nooit iets tussen de deur en de kluis bevinden 

(bijvoorbeeld een paperclip). De grendels dienen volledig naar binnen getrokken te zijn. 
• Vul de kluis niet in die mate dat de deur moeilijk te sluiten is. Het vergrendelmechanisme 

zou dan door de druk op de binnenplaat kunnen vastlopen. 
• Zorg ervoor dat de sleutel in de deur bij het openen geen muur raakt. Hierdoor kan het 

slot beschadigen. 
• Gebruik, als u vindt dat de deur moeilijker of zwaarder te openen is, nooit olie of 

grafietpoeder om het slot te “smeren” . Dit kan de repen plakkerig maken, waardoor het 
slot wel eens helemaal niet open zou kunnen gaan. Uw leverancier kan u advies geven 
aangaande het te gebruiken reinigingsproduct. 

• De buitenkant van uw kluis kan gereinigd worden met een enigszins vochtige doek. 
Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. 

 
 

11. Problemen oplossen 
 
Hoewel uw kluis met de grootste zorg gemaakt is, kan er altijd een defect optreden zoals: 
 
• Het vergrendelmechanisme werkt niet. 
• U kunt uw kluis niet openen. 
• Het slot is defect. 
 
De belangrijkste regel is dat u niets probeert te forceren. Vooral het 
vergrendelmechanisme is van fijn mechanische onderdelen gemaakt die beschadigd 
kunnen raken. 
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Herlees eerst de handleiding. Als u geen oplossing kunt vinden, raadpleeg uw leverancier. 
Zij zullen zeker genegen zijn hun vakkennis te gebruiken om uw probleem op te lossen. 
Indien de leverancier een eigen serviceafdeling heeft, kunnen zij de reparatie voor u 
uitvoeren.. 
 
Neem, in geval van blokkering van een elektronisch slot, contact op met uw 
leverancier en geef het modelnummer door. 
 
 

12. Algemene garantiebepalingen 
 
1. De fabrikant garandeert dat het product vrij is van fabricage- en of materiaaldefecten voor 

een periode van 1 jaar na aanschaf onder de volgende voorwaarden: 
2. Defecte onderdelen (of in geval van vervanging van het hele product) worden automatisch 

eigendom van de fabrikant. 
3. Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van een aankoopbewijs. 
4. Garantieclaims moeten worden gericht aan de dealer waar de eenheid gekocht is. 
5. De garantie is alleen van toepassing op de eerste koper en is niet overdraagbaar. 
6. De garantie is niet van toepassing in geval van schade of defecten die het gevolg zijn van: 

a. Ongelukken, verkeerd gebruik, slijtage, nalatigheid, opzettelijke schade, brand en of 
kwaadwillende behandeling. 

b. Onjuiste installatie en/of gebruik op een wijze die in strijd is met van toepassing zijnde 
wettelijke, technische en/of veiligheidsnormen. 

c. Een niet geautoriseerde wijziging. 
d. Reparaties uitgevoerd door een derde partij, niet zijnde een bevoegde dealer of de 

fabrikant. 
e. Nalatigheid bij het transport zonder juiste verpakking of bescherming. 
f. Het op onjuiste wijze programmeren van de cijfercombinatie en/of de elektronische 

sloten. 
7. Garantieclaims worden niet aanvaard als zij betrekking hebben op: 

a. Verliezen tijdens transport. 
b. Het verwijderen of veranderen van het serie- of registratienummer van het product. 

8. Batterijen en defecten veroorzaakt door het verkeerd aanbrengen of gebruik van batterijen 
met een verkeerd voltage zijn uitgesloten van de garantie. 

9. De garantie geeft, behalve de vervanging of reparatie van de defecte onderdelen, geen 
recht op vergoeding van welk verlies dan ook. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enige gevolgschade of enig ander gevolg veroorzaakt door of behorend bij 
het door hem geleverde product, met inbegrip van verlies of schade van zaken die hierin 
opgeslagen zijn bij diefstal, brand, wateroverlast, condensatie, chemische aantasting of 
andere zaken. 

10. De kosten van verzending, verpakking en transportverzekering zullen altijd door de klant 
gedragen worden. 

11. Alleen de fabrikant is gerechtigd deze garantiebepalingen te wijzigen. 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem ontstaat, raadpleeg uw leverancier. 
 
Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet. 
 

 


