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MELDING OM  
TILBAKEKALLELSE

Noen Trek-sykler ble solgt utstyrt med skivebremser og en hurtigkobling på 
fremhjulet som åpner seg mer enn 180° (fig. 1) Hvis hurtigkoblingen justeres 
feil, eller står i åpen posisjon, på en sykkel som har skivebrems foran, kan 
hurtigkoblingsspaken havne i skivebremsen (fig. 2). Skjer dette, kan forhjulet løsne 
eller bråstoppe, og syklisten kan miste kontrollen over sykkelen.
  
Trek vil at du skal være trygg. Pass alltid på at hurtigkoblingen er korrekt justert før du 
sykler. Treks brukerhåndbok inneholder detaljerte instrukser for korrekt montering 
og fjerning av hurtigkobling. Dersom du ikke har brukerhåndboken, besøk din lokale 
Trek-forhandler.

Ytterligere informasjon om justering av hurtigkoblinger, inkludert videoer som 
omhandler montering og fjerning av hurtigkoblinger, finnes på Treks nettside: 
håndbøker og trygghet. Flere videoer som viser korrekt justering av hurtigkoblinger 
finnes på Treks YouTube kanal: uten skiver og med skiver. Vi vil oppfordre deg til 
å se gjennom dette materialet og ta kontakt med din lokale Trek-forhandler med 
eventuelle spørsmål angående riktig bruk av din hurtigkobling.

Dette brevet inneholder viktig informasjon om hva du skal gjøre dersom du har en av disse syklene.

Din sikkerhet er veldig viktig for oss. Derfor vil Trek, dersom det er ønskelig, erstatte hurtigkoblingen på forhjulet på den berørte 
sykkelen, uten vederlag. Dette gjelder også den spesialdesignede hurtigkoblingen med skiver, dersom den allerede er montert på 
sykkelen din.

Berørte modeller
Enhver Trek-modell som er utstyrt med skivebremser og en fremre hurtigkobling som kan åpnes mer enn 180º og ta borti 
skivebremsen, er berørt. Er du usikker på om dette er tilfellet på din sykkel, kan du ta den med til din lokale Trek-forhandler og få 
den inspisert gratis.

Hva trek vil gjøre for eieren av en Berørt sykkel
Hvis du eier en sykkel som er berørt av denne tilbakekallelsen og vil ha en ny hurtigkobling, vil Trek forsyne deg – via  
Trek-forhandleren din – med en ny hurtigkobling gratis, inkludert montering. Har du spørsmål, kontakt din forhandler.

takk for at du gikk til innkjøp av en trek-sykkel
Vi beklager bryet dette har medført. Vi setter pris på deg som kunde og vil at du skal kunne sykle sikkert på Trek-sykkelen din. 

Dette brevet ble formulert i samarbeid med Consumer Product Safety Comission. Har du spørsmål angående innholdet i dette 
brevet, vennligst kontakt din Trek-forhandler.
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Figur 2. 
Spak som har havnet 

i skivebrems


