
 

 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – Dobrovolné stažení  

 

Vážení obchodníci a zákazníci, 

 

Easton zjistil potencionální nebezpečí u čtyřšroubových představců Easton EA 30. Tyto představce mohou při jejich 

používání ve výjimečném případě prasknout, proto se Easton dobrovolně rozhodl  

z trhu stáhnout všechny představce EA 30 vyrobené v letech 2007, 2008 a částečně 2009. 

 

 

 

Přestože tyto představce prošly všemi průmyslovými testy, tento problém nebyl během těchto testů odhalen. V zájmu 

výroby a prodeje jen těch nejlepších a nejbezpečnějších produktů se Easton rozhodl k výměně všech dotčených 

představců za nové, které jsou absolutně bezpečné.  

Představce EA 30 byly prodávány jako samostatné kusy či dodávány na celých kolech.  

Jak lze rozpoznat představce určené k výměně? 

Datum výroby určuje zda představec EA 30 je určený k výměně. Výrobní kód najdete na boku představce (viz obrázek). 

Výrobní kód je sestaven z měsíce výroby (použita písmena A - L) a roku výroby (použito číslo). Prohlédněte si prosím 

tabulku níže k rozpoznání dotčených představců.  

 

Tento představce byl vyroben v září  

(I) 2009 (9). 

 



 

 

Jak lze rozpoznat představce určené k výměně? 

 

 

 

Výrobní kód  

měsíc Kód rok Kód 

Leden A 2007 7 

Únor B 2008 8 

Březen C 2009 9 

Duben D     

Květen E     

Červen F     

Červenec G     

Srpen H     

Září I     

Říjen J     

Listopad K     

Prosinec L     

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zákazníci mají okamžitě přestat používat jejich kola vybavená stahovanými představci  
a kontaktovat svého prodejce. Všichni dostanou zdarma nové představce. Všechny náklady spojené s výměnou 
budou hrazeny firmou Easton přes firmu Progress Cycle a.s.. 
 
Kontakt pro zákazníky 
 
Pro další informace kontaktujte Progress Cycle a.s. info@progresscycle.cz 

Všechny čtyř šroubové představce 

EA 30 vyrobené od ledna 2007  

(výrobní kód A7) do  Srpna  2009 

(výrobní kód H9) jsou určeny ke 

stažení z trhu a výměně za nové 

Výrobní kódy stahovaných 

představců 

A7 A8 A9 

B7 B8 B9 

C7 C8 C9 

D7 D8 D9 

E7 E8 E9 

F7 F8 F9 

G7 G8 G9 

H7 H8 H9 

I7 I8 
 J7 J8 
 K7 K8 
 L7 L8 
  

Nepoužívejte  prosím tyto  

představce a zašlete je na výměnu 

 


