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Vissa försålda Trek-cyklar är utrustade med skivbromsar och en snabbkoppling 
framtill med en spak som öppnas mer än 180° (fig. 1). Om snabbkopplingen är 
felinställd, eller om den lämnas öppen på en cykel med skivbroms på framhjulet, 
kan snabbkopplingsspaken haka fast i skivbromsen (fig. 2). Om detta händer kan 
framhjulet lossna eller plötsligt sluta rulla och cyklisten kan förlora kontrollen över 
cykeln.

Trek sätter din säkerhet främst. Kontrollera att snabbkopplingen är rätt inställd 
på cykeln innan du börjar cykla. I Treks bruksanvisning till cykeln finns noggranna 
anvisningar om hur snabbkopplingen ska monteras och tas bort på rätt sätt. Besök 
din närmaste Trek-återförsäljare om du saknar bruksanvisningen.

Mer information om rätt inställning av snabbkopplingen, inklusive videor som visar 
hur du monterar och tar bort den, finns på Treks webbplats: bruksanvisningar och 
säkerhet. Videor som visar hur du ställer in snabbkopplingen finns även på Treks 
YouTube-kanal: utan brickor och med brickor. Vi rekommenderar att du går igenom 
den ovan nämnda informationen. Kontakta din närmaste Trek-återförsäljare om du 
har frågor om hur snabbkopplingen används.

Detta brev innehåller viktig information om hur du ska gå tillväga om du har köpt någon av dessa cyklar. 

Din säkerhet är mycket viktig för oss. Om din cykel berörs av detta meddelande byter Trek ut snabbkopplingen, om du så önskar, 
utan kostnad. Erbjudandet omfattar utbyte av den specialdesignade snabbkopplingen med bricka om en sådan finns monterad 
på din cykel.

Berörda modeller
Alla cyklar från Trek som är utrustade med skivbroms och en snabbkoppling med spak framtill som kan öppnas mer än 180º 
är berörda i det fall spaken kan komma i kontakt med skivbromsen. Om du är osäker på om din cykel har denna kombination 
kontaktar du din närmaste Trek-återförsäljare som kontrollerar din cykel utan kostnad.

Vad Trek gör för ägare aV åTerkallade cyklar
Om du har en cykel som omfattas av denna återkallelse, och du vill byta ut snabbkopplingen, görs bytet kostnadsfritt hos 
din Trek-återförsäljare. Montering ingår. Som tillägg kommer du få en värdecheck på motsvarande 20 euro att använda för 
Bontragerprodukter hos din Trek-återförsäljare. Värdebeviset kan endast användas i utbyte mot produkter. Om du har 
frågor kontaktar du din återförsäljare eller Trek på telefonnumret för säkerhetsärenden och återkallelser: 09-348 9810

Tack för aTT du har köpT en Trek-cykel
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som det här kan orsaka dig. Vi värdesätter dig som kund och vår förhoppning är att du ska 
trivas med din Trek-cykel och cykla säkert. 

Det här brevet är en produkt i samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product 
Safety Commission). Kontakta din Trek-återförsäljare om du har frågor om informationen i detta brev.
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