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— Inbussleutel 5 mm

— Inbussleutel 6 mm

— Pedalen

— Batterijoplader

— Accusleutels

And your bike

— Riemsleutel

— Alles zit in de doos.

— Inbussleutel 4 mm

Aan de
slag

01. Stel het stuur af.
De fiets monteren
Wanneer je fiets wordt geleverd, staat het
stuur evenwijdig met de wielen en het frame.

Belangrijk:
De voorste schijfrem moet zich aan dezelfde kant van
de fiets bevinden als de achterste schijfrem. Als hij
zich aan de rechterkant van het frame bevindt, draai
je de vork opnieuw zodat de voorste schijfrem zich
aan de linkerkant bevindt. Anders is de fiets verkeerd
gemonteerd en is hij niet veilig.

— De fiets monteren.

Draai het stuur
Draai het in wijzerzin totdat het loodrecht staat
op de wielen en het frame.

02. Draai het stuur vast..
Eerste stap
Draai met de inbussleutel van 5 mm
de bovenste schroef vast zoals aangeduid.
Gebruik redelijke kracht.

Inbussleutel
5 mm

— De fiets monteren.

Tweede stap
Draai met de inbussleutel van 4 mm de twee
schroeven langs beide kanten vast, zoals
aangeduid. Gebruik redelijke kracht.

Inbussleutel
4 mm
Inbussleutel
4 mm

03. Zet de remhendels recht.
Eerste stap
Draai de schroef onder elke remhendel los
met behulp van de inbussleutel van 5 mm.

Inbussleutel
5 mm

Belangrijk:
Als de remkabels na deze handeling het frame raken, zet dan de remhendels hoger tot dit niet
meer het geval is.

Derde stap
Draai met de inbussleutel van 5 mm de
schroef vast zoals aangeduid. Gebruik
redelijke kracht.

Inbussleutel
5 mm

45°

— De fiets monteren.

Tweede stap
Draai de remhendels omhoog totdat ze in een
hoek van 45° staan.

04. Bevestig de pedalen.
De rechterpedaal is verschillend van de
linkerpedaal. Je herkent ze aan de letters
R en L die op de as staan gegraveerd. De
rechterpedaal hoort aan de kant van de
aandrijfriem. De linkerpedaal hoort aan de
andere kant.

L

R

Eerste stap
Draai de rechterpedaal in wijzerzin vast,
eerst manueel.Het zou gemakkelijk moeten
vastschroeven. Als dat niet het geval is,
controleer dan of je het juiste pedaal voor die
kant van de fiets gebruikt.

Doe hetzelfde voor de linkerpedaal, maar dit
keer in tegenwijzerzin.

— De fiets monteren.

Tweede stap
Steek vervolgens het kortere uiteinde van de
6mm inbussleutel in de schroefkop en draai
deze zo stevig mogelijk vast.

05. Stel het zadel af.
Het zadel staat hoog genoeg als je been licht
gebogen is wanneer de pedaal zich op zes uur
bevindt.

Banden
Banden kunnen leeglopen tijdens de
opslag en verzending. Pomp ze op tot een
spanning van 3 bar voor een hogere netto
lading en minder voor een lichtere netto
lading. Een spanning van minder dan 2 bar
wordt afgeraden. Pomp de banden ook
niet tot de maximale spanning op als je wil
genieten van een optimaal comfort.
Belangrijk:
Til het zadel niet hoger dan de markering op de
zadelpen..

Als je niet comfortabel zit op deze hoogte, zet
het zadel dan lager tot een positie die beter bij
je past.

Inbussleutel
4 mm

— De fiets monteren.

Haal de batterij eraf en gebruik de inbussleutel
van 4 mm om met het klemsysteem de hoogte
van het zadel af te stellen. Verplaats het zadel
geleidelijk aan totdat je de goede hoogte
bereikt.

Leer je fiets
kennen

01. Achterlicht
Dankzij het remlicht ben
je beter zichtbaar
wanneer je remt.

02. Een handige batterij
360 Wh (36 V). Afneembaar,
licht en compact. Heeft een
maximaal bereik van 70 km.

03. Achterwielmotor
Vermogen van 250 W. Rij
zoals gewoonlijk, maar dan
sneller.

LET OP:
Er bestaat ontploffingsgevaar indien de batterij wordt vervangen door een andere accu van een andere fabrikant dan Cowboy.
Breng versleten accu’s naar je plaatselijk recyclagepark.

— Leer je fiets kennen.

05. Batterijdisplay
Een elegante display toont in een
oogopslag het accuniveau.

06. Voorlicht
Dankzij het voorlicht rijd je in alle
veiligheid wanneer zichtbaarheid
een prioriteit is.

04. Sensoren

07. Batterij plader

Onze slimme snelheids- en koppelsensoren
regelen het ondersteuningssysteem in de
motor wanneer je trapt.

Laadt volledig op in
minder dan 3,5 uur.

Intuïtieve
bijstand

Rij zoals gewoonlijk, maar dan sneller.

Bijstand
Terrein

Vertrekken

Versnellen

Bergop

Start je rit met gemak.

Krijg een extra duwtje in de
rug door harder te trappen.

Bestijg hellingen zonder moeite.

Intuïtieve bijstand.

De sensoren.

De controller.

Je fiets reageert intuïtief om de
bijstand die de motor voorziet
aan te passen aan je veranderende
behoeften tijdens je traject.

De snelheids- en koppelsensoren
meten je tempo en inspanning. Je
hoeft dus niet te schakelen of op
allerlei knoppen te drukken.

De controller evalueert de resultaten
met precisie en controleert zo de
elektrische motor.

Hoe werkt het?

Wanneer je fiets volledig is opgeladen, heeft hij een maximaal
bereik van 70 km.
De motor is een hulpmotor die beperkt is tot 250 W en die bijstand
biedt tot 25 km/u. in overeenstemming met de Europese wetgeving.
De motorbijstand werkt niet onder de -10 °C en boven de +60 °C.
De batterijdisplay is de enige indicator van het systeem. Elke
ledlamp komt overeen met 20% van de batterijlading.
Nota: Het niveau van de geluidsdruk van emissie volgens de
A-weging van het ondersteuningssysteem in de motor is lager dan
70 dB(A).

— Een intuïtieve bijstand.

Belangrijk om te weten.

Een handige
batterij

Krachtig en afneembaar.
De batterij is verwerkt in de zadelpen en kan
worden verwijderd. Hij is gemakkelijk mee te
nemen en past in een rugzak.

Vermogen

Oplaadtijd

Bereik

360 Wh

3,5 uur

tot 70 km

Veiligheidsvoorschriften:
Zie het onderdeel ‘Nuttige tips voor het onderhoud van de batterij’.

— Een handige batterij.

Afmetingen

Gewicht

Veiligheid

48 x 6 x 5,5 cm

2,4 kg

Beveiligd met een sleutel

Meer dan een
elektrische fiets

01. Download de Cowboy-app.
02. Maak je Cowboy-account aan.
03. Start het koppelproces in de app.
04. Schakel je fiets aan en rijden maar.

De geconnecteerde fiets.
Met een realtime snelheidsmeter, navigatie, gps-tracking en rijstatistieken
verandert onze app elke rit in een volledig nieuwe belevenis.

Je fiets, beschermd.
Jij bent de enige die je fiets
kan activeren. Blijf drukken om
Auto Unlock te ontgrendelen
of activeren en de fiets wordt
automatisch ontgrendeld als je
vlakbij bent.

Je gegevens in een
oogopslag.
Snelheid, duur en afstand. Een
live dashboard vertelt je alles
over je rit.

Ga overal naartoe.
Raak nooit de weg kwijt. Onze turnby-turnnavigatie begeleidt je naar
je bestemming.

— Meer dan een elektrische fiets.

Vind je fiets terug.

Altijd mee.

Wij zijn vlakbij.

De ingebouwde gps-tracking
zorgt ervoor dat je fiets altijd
binnen bereik is. Je krijgt een
waarschuwing als hij zich zonder
jou verplaatst.

Vertrekpunt, snelheid, afstand,
bestemming en veel meer. Hou
alle details van je ritten bij.

Dankzij onze werkplaatsen en
flagshipstores is er altijd een
plek waar je terecht kunt of een
herstelling kunt laten uitvoeren

De app-functies kunnen veranderen bij nieuwe productupdates.
Update steeds de app naar de laatste versie

Draag zorg voor
je fiets

Dit symbool waarschuwt voor een dreigend
gevaar voor je leven of gezondheid. Gelieve
alle instructies te volgen en de gepaste
beschermingsmaatregelen te nemen.
Dit symbool geeft de onderhoudsinstructies
aan die gevolgd dienen te worden om
schade aan je product en/of het milieu te
voorkomen.
Dit symbool geeft nuttige informatie over de
werking van je fiets.

Verantwoord gebruik.

Wijzig of tune je fiets niet. Anders is er een risico
op ongevallen. Elke wijziging zal de garantie ook
doen vervallen, waardoor de fiets misschien niet
gehomologeerd wordt voor gebruik op de openbare
weg.
Voer geen onderhoudswerken uit aan je fiets als je
daarvoor niet over de nodige kennis beschikt. Heb je
vragen of twijfels, neem dan rechtstreeks contact op
met Cowboy.
Gebruik steeds originele onderdelen van Cowboy als je
ze nodig hebt.

Vóór elke rit.

01.

Zorg ervoor dat de batterij volledig vastgeklikt is in het
frame.

02.

Banden kunnen leeglopen tijdens de opslag en
verzending. Pomp ze op tot een spanning van 3 bar
voor een hogere netto lading en minder voor een
lichtere netto lading. Een spanning van minder dan
2 bar wordt afgeraden. Pomp de banden ook niet tot
de maximale spanning op als je wil genieten van een
optimaal comfort.

03.

Controleer of de remmen goed werken.

04.

Controleer de riemspanning door er in het midden
stevig met je wijsvinger op te duwen. De riem moet
tussen 0,5 en 1 cm doorbuigen. Smeren is niet nodig.
Voor meer informatie is er de handleiding voor Gates™
Carbon-aandrijvingen: https://www.gatescarbondrive.
com/resources/ manuals-and-tech

05.

Gelieve gepaste beschermingsuitrusting te dragen.
Draag altijd een helm en wees zichtbaar.

06.

Hou er rekening mee dat de remafstanden langer
kunnen worden in vochtige omstandigheden. Wees
extra voorzichtig.

07.

Pas je netto lading aan om het draagvermogen van je
fiets niet te overschrijden (110 kg - fiets, toebehoren,
fietser en netto lading inbegrepen).

Als je aan je fiets een aanhangwagen wenst te
hangen, controleer dan eerst bij de fabrikant van de
aanhangwagen of deze compatibel is.
Als je een kinderstoeltje wenst te gebruiken, controleer
dan eerst bij de fabrikant of de kinderstoel compatibel
is.

Laad je batterij volledig op voor je eerste rit.
Leer je fiets kennen in een veilige en verkeersvrije
omgeving.
Hou er rekening mee dat de fiets is ontworpen voor een
maximale lading van 110 kg (fiets, toebehoren, fietser en
netto lading inbegrepen).
Als je je fiets op de openbare weg wenst te
gebruiken, wees er dan zeker van dat je de geldende
verkeersregels naleeft, zoals die met betrekking tot
lichten en reflectoren. Deze zijn namelijk anders van
land tot land.
De fiets is uitgerust met hydraulische schijfremmen. De
linkerhendel activeert de voorrem en de rechterhendel
de achterrem. In het VK is dit omgekeerd (achterrem
aan de linkerkant en voorrem aan de rechterkant).
De gewichtsverdeling bij deze fiets is anders dan bij
klassieke fietsen waarmee je wellicht enige ervaring
hebt. Hou hier rekening mee wanneer je de fiets
belaadt, stalt of optilt.
Hang geen zware zakken of voorwerpen aan het stuur.
Hierdoor is het mogelijk dat je de fiets met minder
precisie en minder veilig kan besturen.
Vermijd wijde kledij zoals rokken of poncho’s en maak
losse riemen vast. Ze kunnen vast komen te zitten in de
wielen en ongelukken veroorzaken.

ls je (een) bagagedrager(s) wenst te gebruiken,
controleer dan eerst bij de fabrikant of de
bagagedrager compatibel is.
De remmen van je fiets zijn altijd doeltreffender dan
de motor. Als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt,
vertraag dan voorzichtig met je remmen tot je in een
veilige zone tot stilstand komt.
Na intensief gebruik kunnen de remschijven warm zijn.
Pas op.
Wanneer je op je fiets gaat zitten, trap dan pas wanneer
je op het zadel zit en je het stuur en de remhendels
stevig beet hebt. Het wordt aanbevolen te beginnen
met een pedaal die zich onderaan bevindt.
Hou in het achterhoofd dat de remafstanden van je
fiets langer kunnen zijn dan die van klassieke fietsen,
waarmee je wellicht enige ervaring hebt. Bij nat weer
kunnen de remafstanden toenemen naarmate het
remeffect vermindert. Wees extra voorzichtig.
De wetgeving rond fietsen met ondersteund trappen
kan verschillend zijn van land tot land. Gelieve op de
hoogte te blijven door dagelijks de actualiteit te volgen
en overheidspublicaties te lezen.
Om het remvermogen te optimaliseren en om
piepend geluid te vermijden, zal je de remmen moeten
inbedden. Je kan dit doen door 30 - 40 keer stevig
door te remmen waarbij je telkens volledig tot stilstand
komt met je nieuwe fiets.

— Draag zorg voor je fiets.

Vóór je eerste rit.

Instructies voor het
onderhoud van de batterij.
Neem de batterij van de fiets vóór onderhoud en
poetsen van de fiets.
Fiets niet in de regen zonder batterij.
Hou de connectoren van de batterij schoon en droog.
Tijdens de eerste 3 cycli leert de batterij
vanzelf steeds bij om zo het laadniveau beter te
kunnen inschatten. Daarom kan het opgegeven
batterijpercentage tijdens je eerste ritten wel eens
onnauwkeurig zijn.

Zorg ervoor dat de staat van de batterij goed is (geen
corrosie, barsten of andere schade) vooraleer hem te
gebruiken of op te laden. Open, demonteer of verbrijzel
de batterij niet.
Gebruik geen defecte batterij of lader.

Laad de batterij enkel binnenshuis op, op een nietontvlambaar oppervlak.
Laad de batterij alleen op met de bijgeleverde lader.
- Batterij niet in het stopcontact: Groene LED
- Laadt op: Rode LED
- Batterij volledig opgeladen: Groene LED
Laad de batterij op kamertemperatuur op tussen 15
en 25 °C.
Stel de batterij of de lader niet bloot aan direct zonlicht
tijdens het laden.
Hou de batterij en de lader uit de buurt van vocht en
water tijdens het laden.
We raden aan om de batterij overdag en in droge
kamers met rookdetectors op te laden, maar niet in je
slaapkamer.

Hou de batterij en de lader buiten het bereik van
kinderen.
Hou de batterij uit de buurt van vuur en warmte.
Batterijen met lithium-ion hebben geen
geheugeneffect. Het wordt aanbevolen om de batterij
na elke rit op te laden.
Let erop dat de batterij minstens één keer om de twee
maanden een volledige cyclus van ontladen en laden
heeft doorlopen.
Vermijd om de volledig ontladen batterij gedurende
lange tijd op te bergen. Dat heeft een negatieve en
permanente impact op de capaciteit van de batterij.
Neem de batterij van de fiets als je van plan bent hem
gedurende lange tijd niet te gebruiken.

Neem de batterij van de fiets vóór het onderhoud en
het poetsen van de fiets.
De fiets is niet gehomologeerd om schoongemaakt
te worden met stoom, een hogedrukreiniger of een
tuinslang. Maak de fiets schoon met een vochtige
doek. Reinig het zadel enkel met water.
We raden aan om de fiets één keer per jaar of om
de 2000 km binnen te brengen voor onderhoud,
afhankelijk van wat zich het eerst voordoet..
Probeer niet om het elektrisch systeem van de fiets te
openen of er aan te komen. Je loopt het risico gewond
te raken of je fiets permanente schade toe te brengen.
Gebruik steeds originele onderdelen van Cowboy als je
ze nodig hebt.
Als je de wielen van de fiets moet demonteren, monteer
dan het voorwiel opniew met een koppel van 10 Nm en
het achterwiel met een koppel van 35 Nm.
Remblokken zijn een belangrijk onderdeel van je
fiets en zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt fietsen.
We raden aan om ze om de 1000 km te controleren
of zodra je verlies aan kracht gewaarwordt of een
knarsend geluid hoort. Jouw remblokken hebben een
ingebouwde slijtage-indicator. Wanneer het oppervlak
versleten is en de kleine blauwe cirkel zichtbaar is, is
het tijd om ze te vervangen. De remblokken gebruikt op
de Cowboy zijn TEKTRO F10BS / F10XS, maar ook de
volgende blokken zijn geschikt:
-TEKTRO HD-R290 remblokken
-Shimano K03S resin remblokken.

De banden slijten af en moeten tijdig worden
vervangen. In de banden is een oranje laag ingewerkt
die dient als indicatie. Als je die laag kunt zien en
aanraken, is je band aan vervanging toe.
ls je je binnenbanden moet vervangen, kun je elke band
met Presta-ventiel (ook wel F/V) kiezen die geschikt is
voor de volgende bandafmetingen (er zijn verschillende
manieren om de afmetingen te bepalen):
- 42-584 / 47-584
- 27,5”x1,65” / 27,5”x1,75”
- 650-42 / 650-48
Als je geen geschikte binnenband vindt voor deze
afmetingen, kun je kleinere banden gebruiken zoals
559-47 of 26”x1,75”.
Zoals alle mechanische producten is deze fiets
onderhevig aan slijtage en beschadiging. De
verschillende materialen en onderdelen kunnen
hierop anders reageren. Als de levensduur van een
onderdeel is overschreden, kan het plots defect raken
waardoor de gebruiker zich kan verwonden. Elke barst
of verkleuring van de intensief gebruikte delen wijst
erop dat dat onderdeel aan het einde van zijn leven is
gekomen en moet worden vervangen.
De aandrijfriem van deze fiets hoeft niet gesmeerd te
worden. Gebruik geen smeermiddel, dit zou kunnen
beletten dat het systeem naar behoren werkt.
Let erop dat de riem altijd schoon is. Vuil en stof
versnellen slijtage, waardoor de riem onverwacht kan
stukgaan.

— Draag zorg voor je fiets.

Onderhoud je fiets goed.

Garantie.

01.

Als consument heb je een wettelijke garantie van twee
jaar zodra het product wordt geleverd, volgens de
voorwaarden bepaald door de relevante wetgeving.

02.

De garantie dekt fabricage- en materiaalfouten aan alle
originele stukken (als de producten bijvoorbeeld niet
overeenkomen met de beschrijving van het product in
de handleiding of de reclame voor het product).

06.

03.

04.

05.

De garantie geldt voor de eerste eigenaars en kan
overgedragen worden aan de volgende eigenaars.
Bezwaren met betrekking tot deze garantie dienen
rechtstreeks aan Cowboy te worden gericht.
Cowboy zal gedurende de garantieperiode het product
dat een fout vertoont vervangen of herstellen. Als de
vervanging of de herstelling bovenmatig of onmogelijk
is, of als het niet mogelijk is om binnen een redelijke
termijn te leveren, heb je het recht
om een prijsvermindering te vragen of om de
verkoopovereenkomst te annuleren.
Gedurende de eerste zes maanden van de
garantieperiode ben je niet verplicht om aan te tonen
dat de fout al bestond toen je het product kocht..

De garantie is niet van toepassing in volgende
gevallen::
Onjuiste montage of installatie van het product
door de gebruiker.
Onjuist(e) of nalatig(e) gebruik, werking of wijziging
van het product.
Onderhoud dat indruist tegen de
onderhoudsinstructies van het product
(bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud van de
remmen).
Normale slijtage.
Fouten verbonden aan het normale gebruik
of de levensduur van het product, zoals een
ontladen accu die door de consument kan worden
vervangen.
Schade of fouten te wijten aan ongevallen.

Fiets door de straten als een Cowboy.
Deel je rit: #cowboybike Volg ons:
@cowboy_hq
cowboy.com

cowboy.com

