Handleiding openen en sluiten deuren fietscontainer
Open eerst de rechterdeur.
De rechterdeur is afgesloten met twee vergrendelstangen met aan de onder- en
bovenzijde vergrendelklauwen en vergrendelnokken. Elke vergrendelstang heeft
een eigen bedienhendel. Elke bedienhendel heeft een vergrendellipje.
1. Verwijder het hangslot van de linker bedienhendel.
2. Zet beide vergrendellipjes omhoog.
3. Til beide bedienhendels een klein stukje omhoog, zodat zij uit de vergrendeling
los komen.
4. Trek beide bedienhendels tegelijk zachtjes naar je toe. In het begin zal de linker
hendel wat meer kracht vergen om los te komen, daarna zal de rechter hendel
wat meer kracht vergen. Maar bedien beide hendels altijd tegelijkertijd. Draai
de bedienhendels helemaal naar je toe, zodat de vergrendelklauwen aan de
bovenzijde van de deur gemakkelijk langs de vergrendelnokken kunnen. De deur
is nu ontgrendeld. Verder draaien hoeft niet, maar mag wel. De deur kan nu met
de hand verder worden open getrokken.
De twee vergrendelstangen met naar beneden
hangende bedienhendels. Rechts daarvan de
beide vergrendelingen van de bedienhendels
met de omhoog gezette vergrendellipjes.

Bovenzijde van de vergrendelstang met op het
uiteinde de vergrendelklauw en nog net
daarachter zichtbaar de vergrendelnok.
In deze positie van de vergrendelklauwen kan
de deur verder worden geopend of weer
worden gesloten.
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Open daarna de linkerdeur.
De linkerdeur kan pas worden ontgrendeld, nadat de rechterdeur is ontgrendeld. De
linkerdeur heeft geen hangslot en ontgrendelt op gelijke wijze als de rechterdeur.
Zie verder punt 2 t/m 4 van de rechterdeur.

Sluit eerst de linkerdeur.
5. Zorg ervoor dat beide bedienhendels naar je toe zijn gedraaid en kijk naar de
vergrendelklauwen aan de bovenzijde van de deur. Deze moeten recht voor de
vergrendelnokken staan. Zie de foto op de vorige pagina.
6. Duw de deur nu, zo ver als mogelijk is, met de hand dicht. Duw daarna beide
bedienhendels tegelijk zachtjes naar links. In het begin zal de linker hendel wat
meer kracht vergen, daarna zal de rechter hendel wat meer kracht vergen. Maar
bedien beide hendels altijd tegelijkertijd. Wanneer de hendels tegen de deur
aan komen, dan is de deur volledig vergrendeld.
7. Duw de bedienhendels in de vergrendeling en zet beide vergrendellipjes weer
naar beneden.

Sluit daarna de rechterdeur.
De rechter deur kan pas worden vergrendeld, nadat de linker deur is vergrendeld.
De rechterdeur vergrendelt op gelijke wijze als de linkerdeur. Zie verder punt 5 t/m
7 van de linkerdeur. Alleen duw je bij de rechterdeur de bedienhendels nu naar
rechts. Sluit de deuren af door het hangslot in de linker bedienhendel (van de
rechterdeur) door het vergrendellipje te steken en op slot te doen.

Tot slot.
Het tegelijk bedienen van de bedienhendels is in het begin lastig, omdat we als
mens niet gewend zijn om met beide handen tegelijkertijd deze beweging te maken.
Ik heb zelf gemerkt dat na een paar keer oefenen het al een stuk gemakkelijker
gaat. Wanneer je bij het vergrendelen extreem veel kracht moet zetten, dan zitten
de vergrendelklauwen boven aan de deur waarschijnlijk niet goed in de
vergrendelnokken. Gewoon even opnieuw ontgrendelen en daarna ervoor zorgen
dat de vergrendelklauwen recht in de vergrendelnokken steken. Je zult zien dat de
deur daarna met veel minder kracht vergrendelt. Mocht het met deze handleiding
toch nog niet lukken, neem dan contact op met de technisch beheerder voor een
extra instructie.
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