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TIEDOTE TUOTTEEN TAKAISINVEDOSTA 
TURVALLISUUSSYISTÄ

Joitain levyjarruilla varustettuja Trekin polkupyöriä on myyty etukiekon pikalinkulla, 
jonka vipu avautuu yli 180 astetta (kuva 1). Jos pikalinkku on säädetty väärin tai 
jätetty auki pyörässä, jossa on edessä levyjarru, pikalinkun vipu voi tarttua kiinni 
etukiekon levyjarrumekanismiin (kuva 2). Jos näin tapahtuu, etukiekko voi irrota tai 
pysähtyä äkisti, jolloin ajaja voi menettää polkupyörän hallinnan.

Trek haluaa pitää huolta turvallisuudestasi. Muista aina säätää pikalinkku oikein 
ennen kuin ajat polkupyörällä. Trekin omistajan oppaassa on annettu tarkat ohjeet 
siitä, kuinka pikalinkku asennetaan ja poistetaan oikein. Jos sinulla ei ole Trekin 
omistajan opasta, ota yhteys paikalliseen Trek-jälleenmyyjään.

Lisätietoa asianmukaisesta pikalinkun säätämisestä on saatavilla pikalinkun  
asennus- ja irrotusvideoiden kera Trekin verkkosivustolta: oppaat ja turvallisuus. 
Lisää videoita pikalinkun asianmukaisesta säätämisestä löytyy Trekin YouTube-
kanavalta: ilman aluslevyjä ja aluslevyjä käyttävät mallit. Kehotamme 
sinua tutkimaan nämä materiaalit läpi ja kysymään apua paikalliselta Trek-
jälleenmyyjältäsi, jos sinulla on kysymyksiä pikalinkun asianmukaisesta käytöstä.

Tämä tiedote sisältää tärkeää tietoa siitä, mitä sinun on tehtävä, jos sinulla on jokin kyseisistä polkupyöristä. 

Sinun turvallisuutesi on meille erittäin tärkeää. Tämän vuoksi Trek vaihtaa tätä tiedotetta koskevien polkupyörien etukiekon 
pikalinkkumekanismin veloituksetta asiakkaan niin halutessa. Osan vaihto sisältää erikoisvalmisteisen pikalinkun ja sen 
aluslevyjen vaihdon, jos se on jo asennettu pyörääsi.

Mallit, joita tiedote koskee
Tiedote koskee kaikkia Trek-polkupyöriä, jotka on varustettu levyjarruilla ja etukiekon pikalinkulla, jonka vipu voi aueta yli 
180 astetta ja osua levyjarrumekanismiin. Jos et ole varma, täyttääkö pyöräsi tämän määritelmän ehdot, voit viedä pyöräsi 
paikalliselle Trek-jälleenmyyjällesi ilmaiseen tarkastukseen.

Mitä trek tarjoaa oMistajille, joiden polkupyörää tiedote koskee?
Mikäli omistat polkupyörän, jota tämä takaisinveto koskee, ja haluat, että pikalinkku vaihdetaan, Trek tarjoaa sinulle – Trekin 
jälleenmyyjän kautta – ilmaisen pikalinkun ja sen asennuksen vanhan tilalle. Lisäksi tulet saamaan 20 euron arvoisen Bontrager-
lahjakortin, jonka voit käyttää Trek-jälleenmyyjäsi luona. Lahjakortti on voimassa 31. joulukuuta 2015 asti. Tätä lahjakorttia ei  
voi vaihtaa rahaan. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai soita Trekin asiakaspalveluun 09-348 9810

kiitos, että olet ostanut trek-polkupyörän
Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa. Arvostamme sinua asiakkaana ja haluamme, että nautit turvallisesti Trek-pyörälläsi 
ajamisesta. 

Tämä tiedote on tehty yhteistyössä Yhdysvaltain tuoteturvallisuuskomission (U.S. Consumer Product Safety Commission) kanssa. 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän tiedotteen sisällöstä, ota yhteyttä Trek-jälleenmyyjääsi.
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