Ο δεκάλογος της "κλειδαριάς"
Αν και οι κλοπές ποδηλάτου είναι κάτι άγνωστο στη Μυτιλήνη
(ή σχεδόν άγνωστο) καλό είναι να ασφαλίζουµε τα ποδήλατά
µας όταν τα αφήνουµε, έστω και για λίγο µόνα τους.
Ας ακολουθήσουµε λοιπόν µερικούς κανόνες για να µη
χάσουµε το ποδήλατό µας την επόµενη φορά που θα το
αφήσουµε για λίγο ή και πολύ. Κρούσµατα είπαµε δεν έχουµε,
αλλά ας µην είµαστε οι πρώτοι που θα "σπάσουν" τον κανόνα.
Κανόνας 1: Αν γίνεται, το ποδήλατο καλό είναι να το βλέπουµε
πάντα. Παρκάρουµε κάπου που µπορούµε να το ρίχνουµε που και
που µια µατιά.
Κανόνας 2: Και η ύπαρξη µόνο της κλειδαριάς είναι αποτρεπτικός
παράγοντας για τον κλέφτη. Επιλέξτε κλειδαριές µε έντονα χρώµατα.
Κανόνας 3: Στο κόστος της κλειδαριάς δεν πρέπει να γίνεται
οικονοµία. Αν το ποδήλατό σας είναι πολύ οικονοµικό και µε κάποια
ηλικία, µην πάρετε κλειδαριά που θα υπερβαίνει το κόστος του ίδιου
του ποδηλάτου. Αν πάλι το ποδήλατό σας έχει κόστος µερικών χιλιάδων... η αγορά µιας ακριβής
κλειδαριάς ενδείκνυται (Αν και σ' αυτή την
περίπτωση θα πρότεινα - για τις δουλειές µέσα
στην πόλη - την αγορά ενός 2ου οικονοµικού
ποδηλάτου!)
Κανόνας 4: Προτιµήστε τα πέταλα από τους
άλλους τύπους κλειδαριάς, δεν είναι τόσο
ευέλικτα όσο οι άλλες κλειδαριές αλλά
προσφέρουν πολύ µεγαλύτερη
ασφάλεια. Προτιµήστε επώνυµες εταιρείες που
ακολουθούν τις εξελίξεις και εφαρµόζουν την
τελευταία λέξη της αντικλεπτικής τεχνολογίας.
Κανόνας 5: Επιλέξτε το σηµείο που θα δέστε
το ποδήλατο. Όχι δεντράκια χαµηλά, ξύλινα κάγκελα που σπάνε, πινακίδες και στύλους που η
κλειδαριά µπορεί να βγει από πάνω. Επιλέξτε µέταλλα κλειστά, σταθερά, χοντρά, όχι σκουριασµένα...
Κανόνας 6: Επιλέξτε ένα πολυσύχναστο σηµείο
για περισσότερη ασφάλεια, µπροστά
σε µια καφετέρια, ένα πολυσύχναστο
κατάστηµα, µια τράπεζα µε κάµερες ασφαλείας...
Οι κλέφτες προτιµούν την ησυχία.
Κανόνας 7: Προτιµήστε σηµεία που παρκάρουν
συνήθως πολλά ποδήλατα. Μειώνονται οι
πιθανότητες να κλαπεί το δικό σας ποδήλατο. Αν
έχετε µαζί σας το φθηνό σας ποδήλατο, να είστε
σίγουροι ότι ο κλέφτης θα προτιµήσει κάποιο άλλο
ακριβότερο.

Κανόνας 8: Παρατήρησε τον τρόπο που είναι
κλειδωµένα τα ποδήλατα του σηµείου που
παρκάρεις συνήθως. Αν έχουν φτηνές
κλειδαριές εσύ πάρε µια ακριβή. Αν έχουν
ακριβές, εσύ πάρε ... 2! Έτσι το ποδήλατό σου
θα είναι το "δυσκολότερο" και ο κλέφτης θα
στραφεί προς κάτι πιο εύκολο.
Κανόνας 9: Κλειδώνουµε το ποδήλατο στο
σταθερό σηµείο πάντα στον σκελετό, όχι σε
ρόδες. Μπορεί µε την quick release βίδα του
τροχού σε δευτερόλεπτα µέσα ο κλέφτης να
σας αφήσει µόνο την κλειδωµένη ρόδα. Αν
έχετε το περιθώριο κλειδώστε µαζί µε το
σκελετό και τουλάχιστον έναν τροχό, για να
αποφύγετε και την κλοπή ανταλλακτικών.
Κανόνας 10: Εσείς που έχετε ρυθµιζόµενο παλουκόσελο και κυκλοφορείτε και στην πόλη,
αντικαταστήστε το quick release της σέλας µε ένα κανονικό κολάρο µε βίδα.

