
Tech Bulletin 22: Thumb Screw – Palcový 

šroub 
Duben 2020 

  

Produkty kterých se to týká: Gocycle GX 890000-892500 a GX, GXi 915536-916645 

Povinné vybavení jež je nutné  

Měli jsme tři zprávy o ohnutých nebo zlomených palcových šroubech, které způsobují 

neočekávané otáčení sloupku sedadla, což představuje nebezpečí pádu. Z důvodu velké 

opatrnosti pro všechny naše potenciálně ovlivněné vlastníky existuje požadavek, aby všichni 

majitelé výše dotčených modelů a čísel rámů nahradili „zakřivený“ šroub s palcem novou verzí 

„plochého“ šroubu s palcem, který je poskytován zdarma od Gocycle. 

 

Zakřivený palecový šroub 

 

Tento zakřivený palcový šroub musí být vyměněn. Neni  v pořádku. 



 

 

Šroub musí být vyměněn, neni v pořádku. 

 

Odstraňte zakřivený palcový šroub nebo matici z rámu 

 

 



Plochý palcový šroub 

 

Tento plochý palcový šroub je v pořádku. 

 

Bezplatnou výměnu plochého šroubku si můžete objednat na webu Gocycle pomocí níže 

uvedených odkazů: 

Velká Británie - Plochý šroub UK 

EU – Plochý palcový šroub EU 

USA - Plochý palecový šroub USA 

Pro bezplatnou dodávku dílů v USA, CA a EU použijte u pokladny Voucherový kód 

FLATSCREW  pro bezplatne zaslani pouzijte kod TB21&22. Zákazníci mimo EU a Severní 

Ameriku se prosím obraťte na místního prodejce Gocycle. 

Mohu pokračovat v jízdě s Gocycle GX / GXi? 

Před další jízdou byste měli namontovat nový plochý palcový šroub. Pokud budete pokračovat v 

jízdě s Gocycle se starým zakřiveným palcovým šroubem, riskujete, že by se palcový šroub mohl 

ohnout nebo zlomit, což by mohlo způsobit neočekávané otočení sedadla, což by mohlo způsobit 

ztrátu kontroly a pádu, což by mohlo mít za následek potenciálně vážné osobní zranění. 

Klikněte na výše uvedené odkazy nebo se obraťte na místního prodejce Gocycle ještě dnes a 

objednejte si bezplatnou výměnu šroubů s plochým palcem.  Berte vážně tento Technický 

bulletin 022, abyste zabránili úrazu a měli klid. 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto technického bulletinu, obraťte se na technickou 

podporu společnosti Gocycle Tech Support pomocí našeho kontaktního formuláře. 

 

http://www.gocycleuk.com/product_p/kkl-3336-4190-01.htm
http://www.gocycleeu.com/product_p/kkl-3336-4190-01.htm
https://www.gocycleusa.com/ProductDetails.asp?ProductCode=KKL-3336-4190-01
https://gocycle.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

