ANÚNCIO DE RECALL
Algumas bicicletas Cannondale foram vendidas equipadas com freio a disco e com a alavanca dianteira
do quick release (alavanca de abertura rápida), que pode entrar em contato com o disco do freio quando
instalado incorretamente ou sua alça pode abrir enquanto em movimento. Um exemplo de bicicleta cuja
alavanca dianteira do quick release é capaz de se abrir o suficiente para entrar em contato com o disco do
freio pode ser visto na Figura 1 abaixo. Um exemplo de bicicleta com cuja alavanca do quick release não
é capaz de entrar em contato com o disco de freio é demonstrado na Figura 2. Quando um quick release
como o demonstrado na Figura 1 está impropriamente ajustado ou sua alça se abre em uma bicicleta a
qual também tem freio de disco dianteiro, o quick release pode se prender no conjunto de freio dianteiro.
Se isso ocorrer, a roda dianteira pode se soltar ou parar de repente e o ciclista pode perder o controle da
bicicleta, sofrendo um sério risco de acidente.

Figura 1. Alavanca de quick-release com potencial de contato
abertura

Figura 2. Alavanca de quick-release com

MODELOS AFETADOS: Qualquer bicicleta Cannodale equipada com freio a disco dianteiro e que a alavanca de quick
release ter contato com o conjunto do freio a disco quando totalmente aberta está sujeita a este recall. Bicicletas
com a alavanca de quick release que tem um espaço de no mínimo 6 milímetros, o que é equivalente à distância de
2 lápis, entre a ponta da alavanca e o rotor do disco de freio não é considerada um modelo afetado. Se você pode
colocar dois lápis entre o quick release totalmente aberto e o rotor do disco do freio de sua bicicleta não é um
modelo afetado. Para um vídeo demonstrativo sobre este teste, por favor viste o site

www.quickreleaserecall.com .
O QUE A CANNONDALE FARÁ AOS PROPRIETÁRIOS DE BICICLETAS EM RECALL: Se você é proprietário de uma
bicicleta sujeita a este recall, a Cannondale irá providenciar a você — através de um lojista Cannondale a substituição
do quick release, incluindo sua instalação gratuita. Por favor, visite um lojista Cannondale.

