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Ratast kasutades
Arvesta sellega, et sinu ja varga hinnang ratta väärtuse kohta ei pruugi kokku
langeda. Uute ja kalliste rataste kõrval varastatakse palju lihtsaid ja kasutatud
rattaid. Ratta väärtusest olulisem on see, kui lihtne on ratast varastada.
Lukusta ratas ka siis, kui eemaldud vaid paariks minutiks. Statistika näitab, et
veerand avalikus kohas varastatud ratastest ei olnud lukustatud.
Kõige parem on see, kui lukustad ratta kahe eri tüüpi lukuga läbi mõlema ratta
ja raami. Ära kunagi lukusta ratast ainult läbi esiratta.
Kui sul on üks lukk ja rattad kiirkinnitusega, võta esiratas alt ära ja tõsta
tagaratta kõrvale. Lukusta mõlemad rattad ja raam - nii on kindel, et ka rattad
jäävad alles.
Kui võimalik, võta ratta juurest lahkudes sadul kaasa. Sadulata ratas ei ole
vargale nii ahvatlev.
Ratast lukustades jälgi, et luku südamik oleks maapinna poole ja lukk oleks
tihedalt ratta ümber, eriti U-luku puhul. Sel juhul ei ole võimalik panna kangi
raami ja posti vahele ja lukku purustada.
Luku südamik ei tohi olla vastu maad, sest nii on võimalik see kangi või
haamriga purustada.
Veendu, et see, mille külge ratta kinnitad, oleks kindel ja tugev. Ei sobi näiteks
post, millest saab ratta koos lukuga üle tõsta, ega ka kruvidega kinnitatud
rattahoidja.
Avalikus kohas pargi ratas rahvarohkesse kohta ja kaamera vaatevälja. Kuid
pea meeles, et jalakäijad ega kaamera ei asenda rattalukku - nad ei ole garanti,
aga võivad aidata rattavarast tuvastada.
Anna ratast kasutada vaid neile, keda tead ja tunned. Võõrast inimest, kes
soovib sinu ratast vaid proovimise nimel laenata, ära usalda.
Kui hoiad ratast esimese või teise korruse rõdul, siis jälgi, et sinna väljastpoolt
ligi ei pääseks.
Keldris, panipaigas või garaažis hoia ratast nii, et see silma ei paista. Pane ratas
lukku ka siis, kui pargid selle lukustatud ukse taha.
Ära jäta ratast pikemaks ajaks trepikotta - see on üks varaste lemmikkohti, kus
nad saavad tihti segamatult tegutseda.
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