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Voorrek op de Treadwell Modellen 

 
Stop met fietsen totdat het voorrek is 

gedemonteerd 
 

• Volg de demontage instructies hieronder  
 
• Bewaar alle onderdelen van het voorrek 
 
• Als het voorrrek is gedemonteerd kunt u uw 
fiets weer gebruiken 
 
• Wij werken samen met de overheids-
instanties voor een vrijwillige terugroepactie en 
om u te voorzien van nieuwe montagematerialen 
zodat u uw rek weer kunt monteren 
 

 
Wij, bij Cannondale, weten dat u als fietser de hoogste niveaus aan performance, kwaliteit en veiligheid wenst, 
en wij bij Cannondale houden ons aan deze hoogste standaard voor onze producten. 
 
Er zijn bij ons een paar gevallen bekend waarbij de bouten voor het bevestigen van het voorrek op sommige 
Cannondale Treadwell fietsen loskomen, waardoor het voorrek los zou kunnen komen met als gevolg een 
voorwiel welke abrupt stopt en er een mogelijkheid op een ongeval met letsel zou kunnen ontstaan. 
 
Wij hebben ervoor gekozen om een terugroepactie voor het voorrek in gang te zetten zodat wij u kunnen 
voorzien van montage materiaal van het hoogste kwaliteitsniveau. Dit zal kosteloos gemonteerd worden door 
een van onze Cannondale dealers. Op dit moment wordt er samengewerkt met de autoriteiten om de laatste 
hand te leggen aan een robuust bevestigingssysteem. 
 
In de tussentijd vragen wij Cannondale dealers te stoppen met het verkopen van het voorrek en alle Cannondale 
dealers en consumenten wordt gevraagd de reeds gemonteerde voorrekken op de Treadwell modellen te 
demonteren. Hierbij vragen wij u wel de onderdelen goed te bewaren voor latere montage. Als u uw fiets nog 
niet heeft geregistreerd vragen wij u uitdrukkelijk dit nogmaals te doen door de Cannondale Mobile App te 
downloaden, uw fiets te verbinden met de wiel sensor door het wiel te draaien zodat u via Bluetooth kunt 
verbinden met uw fiets en uw fiets kunt registreren voor de mogelijke garantie en terugroepacties in de toekomst. 
Of u registreert uw fiets via cannondale.com. Als u uw fiets heeft geregistreerd kunnen wij u goed bereiken met 
de juiste informatie als wij hiervoor finale toestemming hebben van de overheid. 
 
Het voorrek is eenvoudig te verwijderen - neem de instructies hieronder goed door en bekijk de stap voor stap 
video via de Cannondale Mobile App en via cannondale.com. 
 
Als u het voorrek heeft gedemonteerd kunt u veilig gebruik blijven maken van uw Treadwell - want er is niets 
fijner dan een goede fietstocht. Wij zullen u natuurlijk direct contacteren als u uw voorrek weer veilig kunt 
monteren. 
 
Uiteraard bieden wij u excuses aan voor het ongemak en bedanken u voor uw geduld en natuurlijk voor uw 
keuze voor Cannondale. 
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Voorrek demontage Instructies 

 

Het voorrek is bevestigd op drie plekken op 
de voorvork, op de vorkkroon en op beide 
vork poten. Zie Figuur 1 
 
U hoeft niet het volledige rek te demonteren.   
 
U heeft de volgende gereedschappen nodig: 
  

•  5 mm Inbus sleutel 
•  8 mm Steeksleutel                                
   (of een verstelbare sleutel) 

•  Philips schroevendraaier (Kruiskop) 
 
Bezoekt u aub de Recalls & Notices sectie 
of cannondale.com om de instructie video te 
bekijken. 
 
Om het voorrek te demonteren: 
 

1. Plaats de fiets zodanig tegen een muur 
of ander stabiel object dat de fiets niet 
kan omvallen tijdens het demonteren van 
het voorrek. 
 

2. Vindt de twee boutjes waarmee de 
reksteunen aan de vorkpoten bevestigd 
zijn, zoals op Figuur 2. 

                                  
Gebruik het passende gereedschap om de  
boutjes tegen de klok in los te draaien en u  
de boutjes met de ringen kunt verwijderen  
van de vorkpoten. 
   

3. Vindt de bout die de reksteun aan de 
vorkkroon bevestigd. Als op Figuur 3.  
 
Gebruik het passende gereedschap om de  
bout tegen de klok in los te draaien en u  
de bout met de ringen kunt verwijderen 
 
Als deze bout verwijderd is dan kunt u het 
voorrek voorwaarts van de fiets afnemen. 
 

4. Bewaar het voorrek met de 
bevestigingsmaterialen goed zodat uw 
Cannondale dealer deze op een later 
tijdstip op een juiste manier voor u kan 
monteren, als er toestemming is van de 
overheidsinstanties. 
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