
Varkaat pysykööt Poissa
Hyvii varkuudenesto ei maksu koko mauilmaa.

Matkailuautojen ovet ja ikkunat eivät ole suurikaan este mur-

tomiehille. Jo ruuvimeisselillä pääsee tottunut varas sisälle' Se,

joka haluaa turvata omaisuutensa, täyt7ry ryhtyä toimenp:iteisiin

Yksinkerlainen konsti on virittää tanko tai ketju ohjaamon ovien

väliin, mutta tämä pitäisi tehdä myös silloin kun käydään ostok-

silla. Toisaalta tanko tai ketju estää nopean poistumisen ohjaa-

mon kautta, jos joskus olisi tarve. Käytännöllisempää on asen-

taa lisälukkoja kuljettajan ja apumiehen oviin. Myös asuinosan

oveen löyt1y lukkoja, joita voidaan käyttää sekä sisä- että ul-

kopuolelta. Myös takatalliin on viisasta asentaa lisälukkoja. Se,

joka haluaa käyttää lukkoja yhdellä avaimella, ostaa lukkosar-

jan yhdelle avaimelle. Mekaanisilla lukkojärjestelmillä on kaksi

muuta etua, ne ovat näkyviä eivätkä tarvitse virtaa. Haittapuoli

on, että ne on kaikki lukittava käsin. Sähköiset hälytyslaitteet on

helppo kytkeä pää1le, vain painallus kaukosäätimellä, ja hälytys

on pää11ä. Sisäänpääsyä autoon ne eivät estä, mutta varas varmas-

ti miettii kaksi kerlaa, ennen kuin menee sisään valoa vilkkuvaan
ja tööttäävään ajoneuvoon.

Perusajoneuvoissa vuodesta 2006, joissa on Can-Bus systee-

mi, aktivoituu auton oma äänitorvi ja vilkut ja ovia tarkkaillaan

automaattisesti. Periaatteessa on olemassa kaksi erilaista elekt-

ronista hälltysjärjestelmää: Toinen vahtii sensoreilla. Sisätilan

käytössä on infrapuna-, ultraääni- tai tutkasensorit. Järjestelmän

luotettavuus riippuu siitä, minkälainen pohjaratkaisu autossa on,

onko paljon kaappeja tielläja onko riittävästi sensoreita. Jos au-

ton sisätilat ovat monimuotoiset, kannattaa valita radio-ohjatut

sensorit. Siinä säästää paljon, kun ei tawitse vetää johtoja. Näissä

järjestelmissä on myös haittapuolia. Oisin ei voi mennä vessaan

ilman, että häly'tys kytkeltyy. Myöskään kotieläimet eivät voi

yksin jäädä autoon. Se, joka haluaa turuata takatallin ovet, ikku-

natja erinäiset luukut, on valittava infrapuna- tai ultraäänisenso-

rit joihin kuuluu §tkimet. Sisätilan valvonta voidaan näin kyt-

keä pois. Monissa häly'tyslaitteissa pitää vetää johdot jokaiseen

kykimeen. Se, joka haluaa yksinkerlaistaa homman, asentaa

§tkimiä radiotekniikalla. Voidaan asentaa niin monta §tkintä
kuin halutaan - mutta se vaati vähän tietoa elektroniikasta. Näin

radiokytkimet valvovat autoa, mutta joka 18 kuukauden jälkeen

on paristot uusittava. Pieni punainen LED-va1o ilmoittaa, kun pa-

ristot on uusittava.

Kertomuksia nukkuvista, jotka ovat saaneet narkoosikaasua

yö11ä, täyttävät intemet-sivut. Kerrotaan pääkivusta aamulla ja

varastetusta omaisuudesta. Jospa pääsärky johtuukin yliannok-

sesta Riojaa, eikä tainnuttavasta kaasusta, sitä siinä ei iue'

Löystyneet kaasuputkiliitokset ovat myös vaaraksi. Mlrynnissä

on kaasuvaroittimia, jotka haistavat propaani- ja butaanikaasua

sekä narkoosikaasuj a. Suurimpaan osaan hälylyslaitteita pysty-

tään liittämään kaasuvaroittimet.
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