Trucul pe care îl folosesc cei mai inteligenți hoți de locuințe! Nu o să-ți vină să crezi câtă ingeniozitate!!!
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Ai auzit vreodată de cazuri în care locuințe au fost sparte și jefuite dar fără nici măcar o urmă,
fără absolut nimic dubios sau suspect să fie la vedere și fără ca nici măcar ușa să fie
descuiată? Sună absurd și total neadevărat felul cum cei mai isteți hoți din lume au găsit o
metodă pe cât de simplă, pe atât de fascinantă să pătrundă în casele oamenilor chiar folosind
dispozitivul menit să-i țină la distanță! Despre ce este vorba? Ei bine, chiar despre
încuietoare! Te-ai gândit vreodată că chiar și cele mai scumpe încuietori au defapt cele mai
simple mecanisme? Tocmai pe acest lucru au mizat și hoții care au inventat un astfel de
dispozitiv, un dispozitiv care îi face pe hoții moderni să arate ca niște copii jucându-se la
calculator.
Este vorba de spre așa numita
Bump Key!
Dacă americanii
știau deja de astfel de tehnici de zeci de ani, în România probabil o folosesc cei care deja au
umblat pe afară la sustras de bunuri și… secrete. Probabil că după astfel de atacuri doar cu
sisteme de supraveghere I CAN SEE
mai poți să obții vreo evidență a felului în care a decurs jaful. Ce este până la urmă acest Bump
Key?

Bump Key este o tehnică extraordinar de simplă care se folosește de o mișcare
oportună și foarte rapidă într-un mod foarte firesc și natural asupra unei încuietori. Ai nevoie
doar de un ciocan ușor sau de un lemn și o cheie modificată în forma asta:

Se poate observa cum cheia este striată în așa fel încât să acționeze toate pinioanele
mecanismului unei încuietori.
Acest lucru poate fi realizat de către oricine are acces la un polizor
Cum funcționează Bump Key?
Foarte simplu!
1. Tot ceea ce trebuie să faci
este să poziționezi cheia în încuietoare, dar nu până la capăt, doar până atinge primul pinion.

1/2

Trucul pe care îl folosesc cei mai inteligenți hoți de locuințe! Nu o să-ți vină să crezi câtă ingeniozitate!!!
Scris de Sighet Online
Miercuri, 22 Mai 2019 10:24 - Ultima actualizare Miercuri, 22 Mai 2019 10:43

2. Apoi, cu lemnul sau ciocanul de cauciuc lovești brusc pentru a împinge cheia instantaneu
în încuietoare, astfel, pinioanele vor fi forțate să intre la locul lor
Acest pas este cel mai important:
3.
Cât timp pinioanele sunt în aer
, răsucește foarte rapid cheia pentru a descuia ușa.

Iată cât este de ușor pentru hoți să pătrundă oriunde în casa ta fără ca măcar să distrugă
ceva sau să lase vreo urmă. Incredibil cât de eficientă poate fi o astfel de tehnică, deoarece se
exploatează vulnerabilitatea oricărei încuietori: cilindrul simplu care stă la baza încuierii.

Ce este de făcut?

Adevărul este că nici o casă obișnuită sau chiar și scumpă nu este în siguranță cât timp hoții
cunosc astfel de metode. Cel mai sigur este să apelezi la tehnologie! Cu toate că ai confidență
că nu tu vei fi următoarea victimă, dar poate o cunoștință, un prieten, oricine altcineva. Tocmai
de aceia,
camerele de supraveghere
îți asigură cele mai eficiente rezultate, rezultate care țin la depărtare pe clasicii curioși care
râvnesc la bunurile tale.
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