ምላጭ መቆለፊያ
ምን እንደሆነ፡-

ለምን የጦር መሣሪያዎን
መቆለፍ እንዳለብዎት

የጦር
መሳሪያዎች
መቆለፊያዎች

ምላጩን ከመጎተት ለመከላከል በምላጭ
መቆለፊያው የሚገባ ባለ ሁለት ቁራጭ
መቆለፊያ።
ጥምር፣ የግፊት ቁልፍ፣ ወይም የቁልፍ
መቆለፊያ መሣሪያውን ይጠብቃል።

ቀላል። ደህንነቱ
የተጠበቀ። ዝግጁ።

ዋጋ፡ከ $5 እስከ $30 ወይም ከዚያ በላይ

www.lockitup.org
እኛ ከማከማቻ መሳሪያዎች ጋር እናገናኝዎታለን
የጦር መሳሪያዎን ደህና፣ ደህንነቱ የተጠበቀ
እና ዝግጁ አድርገው ይጠብቁ፡፡

ጥቅሞች
ተመጣጣኝ ዋጋ
ጽኑ

የእርስዎን የጦር መሳሪያዎች ለመቆለፍ በደርዘን
የሚቆጠሩ መሣሪያዎች አሉ። ጠመንጃዎ ከእርስዎ
ጋር ካልሆነ፣ ሊወሰድ እና አላግባብ ጥቅም ላይ
ሊውል ይችላል። ልጆች እና ያልተፈቀደላቸው
ሰዎች ጥምርዎን ወይም ቁልፉ የት እንደሚገኝ
በጭራሽ ማወቅ የለባቸውም።

እንደተቆለፈ ያቆዩት፡ጠመንጃዎን ከስርቆት ለመከላከል

ተደራሽ

ጉዳቶች
ስርቆት የሚቋቋም አይደለም
• ከሁሉም የጦር መሳሪያዎች ጋር
አይሰራም
• ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው መቆለፊያ
ዎች ሊሰበሩ ይችላሉ
•

ልጆች ጠመንጃዎን እንዳያገኙት እና
እንዳይጠቀሙት ለመከላከል
ሰዎች በቀውስ ጊዜ ራሳቸውን
አጥፍተው እንዳይሞቱ ለመከላከል
ጠመንጃዎች ወደ ትምህርት ቤት
እንዳይሄዱ ለመከላከል

በማንኛውም ጠመንጃዎች እና
መለዋወጫዎች በሚሸጡባቸው
ቦታዎች ላይ የመቆለፊያ መሳሪያዎችን
መግዛት ይቻላል፡•
•
•
•
•

የጠመንጃ መደብሮች
የስፖርት ዕቃዎች መደብሮች
የካዝና መደብሮች
የሃርድዌር መደብሮች
ኦንላይን

የትኛው ነው ለእርስዎ ትክክል?

በማከማቻው መሳሪያ ላይ ቅናሽ ለማግኘት፣
ከችርቻሮ አጋሮቻችን አንዱን ይጎብኙ እና ይህን
ፕሮግራም ይጥቀሱ።

ቀላል። ደህንነቱ
የተጠበቀ። ዝግጁ።

የቁልፍ ሳጥን
ምን እንደሆነ፡-

የጦር መሳሪያዎች መቆለፊያዎች

የሽጉጥ/ጠመንጃ መቀርቀሪያ
ወይም ካዝና

የእጅ ሽጉጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለማከማቸት
የተሰራ አነስተኛ ካዝና። አብዛኛዎቹ ወደታች መዘጋት
ወይም በገመድ/በኬብል መቆለፍ ይችላሉ።
በጥምረት፣ በዲጂታል የቁልፍ ሰሌዳ፣ በጣት አሻራ
ባዮሜትሪክ መለያ፣ ወይም ቁልፍ ይከፈታል።

በጥምረት፣ በዲጂታል የቁልፍ ሰሌዳ፣
ባዮሜትሪክ መለያ፣ ወይም ቁልፍ ይከፈታል።

ጠመንጃ ከመተኮስ ለሚከላከል ክፍሉን
የሚያግድ መሳሪያ። ካርቶን ወደ ቦታ
ከመንቀሳቀስ ለማገድ፣ ኬብል/ገመድ
በመጽሔቱ፣ በክፍሉ፣ ወይም በጠመንጃ በርሜሉ
እና ቻምበር ወስጥ ወይም በኩል ማስገባት
ይቻላል።

ዋጋ፡-

ዋጋ፡-

ጥምር ወይም ቁልፍ መቆለፊያውን ይከፍታል።

ከ $25 እስከ $200 በላይ

ከ $150 እስከ ሺህዎች

ረጅም ጠመንጃዎችን፣ የእጅ ሽጉጦችን፣ ወይም
ውድ ነገሮችን ለማከማቸት የተሰራ ትልቅ ካዝና።

ዋጋ፡ከነፃ እስከ $20 ወይም ከዚያ በላይ

ጥቅሞች

የተቆለፈበት መሳሪያ ደህንነቱ የተጠበቀነው።
የእርስዎ የተቆለፈበት ሽጉጥ ወንበዴ/ዘራፊ
ለመውሰድ በጣም ከባድ ወይም አዳጋች ነው።
እና የማወቅ ጉጉት ያላቸውን ልጆች እና በችግር
ውስጥ ያሉ ሰዎችን እራሳቸውን ወይም ሌላ
ሰው ከመጉዳት መጠበቅ ይችላሉ።
የተቆለፈበት መሳሪያ ዝግጁነው። በድንገተኛ
ጊዜ የቁልፍ ሳጥን ወይም ሌላ የማከማቻ
መሣሪያ በጣም በፍጥነት መክፈት ይችላሉ።

ምን እንደሆነ፡-

ምን እንደሆነ፡-

የእርስዎን ጦር መሳሪያዎች መቆለፍ የሚችሉ
በደርዘን የሚቆጠሩ መሣሪያዎች አሉ።ብዙ
ባለሙያዎች ጫን የሚደረግ አዝራር፣
ጥምር፣ ወይም ሰሌዳ መቆለፊያ ያላቸውን
መቆለፊያ ሳጥኖች፣ ካዝናዎች፣ ወይም
የሚገፉ የጠመንጃ/የሽጉጥ መቀርቀሪያዎች
ይመክራሉ።
የጦር መሳሪያን መቆለፍ ቀላል ነው። የካዝና
ማከማቻ መሣሪያዎች ውድ ወይም የተወሳሰቡ
መሆን የለባቸውም፣ እና በመደብሮች እና
ኦንላይን ይገኛሉ።

የገመድ/ኬብል መቆለፊያ

ተመጣጣኝ ዋጋ

ባለ ብዙ ጥቅም

ስርቆት የሚቋቋም

ስርቆት የሚቋቋም

ጽኑ

ትልቅ

ተደራሽ

ዘላቂ

ጉዳቶች
•

ጥቅሞች

ከሌሎች አማራጮች ይልቅ ውድ
መሆን

ጉዳቶች
ለማንቀሳቀስ ከባድ እና አስቸጋሪ
• ከሌሎች አማራጮች ይልቅ ውድ
መሆን
•

ጥቅሞች
ነፃ ወይም ተመጣጣኝ ዋጋ
ለብዙ ጥቅም የሚውል

ጉዳቶች
•
•
•

ስርቆትን አይከላከልም
አንዳንድ ገመዶች/ኬብሎች ሊቆረጡ
ይችላሉ
ሁሉም ከአጠቃላይ ሽጉጦች/
ጠመንጃዎች ጋር ተስማሚ አይደሉም

