
C4 and C4 ST

 En  
 vejledning  
 til cyklister



Velkommen hos Cowboy. Din nye 
cykel er ankommet, og sammen 
med den kan du nu bevæge dig frit 
og bevidst gennem byen. Vi er med 
hele vejen, når der skal gives power 
på vej ud mod nye horisonter. 



Indhold

Denne vejledning hjælper dig med at 
konfigurere din nye cykel og gøre den 
køreklar.
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Montage

Du har alle de essentielle Cowboy-
værktøjer til rådighed. Hvis du følger 
vejledningen, kan du samle din cykel i 
bare få trin.

C4

01
09

1112

05

10

04

C4 ST

02

03

07

08 08

06

Passer til: personer på 170 cm til 195 cm Passer til: personer på 165 cm til 190 cm

De vigtigste dele

01 Baglygte 
02 Aftageligt batteri 
03 Hjulafskærmninger 
04 Bagnavsmotor 
05 Punkterfri dæk

01
091112

05

10

04

02

03

0706

Skal samles

Styr 
Bremser 
Pedaler 
Sadel 
Trådløs oplader

06 Remtræk i karbon 
07 Pedaler 
08 Hydrauliske skivebremser 
09 Forlygte 
10 Cockpit med trådløs telefonoplader

11 Cykelstel 
12 Justerbar sadel
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01

90°

 Styr

Unbrakonøgle 3

01 Tjek

Din cykel leveres med styret indstillet 
parallelt med hjulene og stellet.

03 Fastgør

Brug unbrakonøglen på 3 mm til at 
stramme de to skruer forsvarligt som 
angivet. Disse skruer holder styret på 
plads. Sørg for at bruge den korte ende 
af unbrakonøglen til stramning, og 
test herefter at styret sidder sikkert og 
forsvarligt fast ved at blokere forhjulet 
mellem dine ben og forsøge at flytte 
styret fra venstre mod højre.

02 Roter

Drej styret 90° med uret, indtil det står i en 
ret vinkel i forhold til resten af cyklen. Det 
er vigtigt, at den forreste bremseskive, 
der er markeret i diagrammet, ender på 
venstre side af hjulet.

Hvis du ser, at skivebremsen sidder forkert i 
højre side, skal du dreje gaflen mod uret for at 
rette op på det. Bemærk! I Storbritannien sidder 
bremserne modsat (baghjulsbremse på venstre 
side og forhjulsbremse på højre side).

Forreste 
bremseskive
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02  Bremser

Unbrakonøgle 5

45°

Unbrakonøgle 5

01 Løsn skruerne

Når du cykler bør bremsegrebene være 
fikseret til styret i en vinkel på 45° i 
forhold til jorden. Tjek bremsegrebenes 
position. Hvis de allerede befinder sig 
i en vinkel på 45° grader, er der intet 
behov for justering. Hvis bremsegrebene 
derimod peger nedad mod jorden som 
vist på billedet nedenfor, skal du starte 
med at løsne skruen under hver bremse 
ved hjælp af unbrakonøgle 5 som vist.

02 Vend opad

Vend håndbremsen og håndtagene opad, 
indtil håndbremserne har en vinkel på 45°. 
Hold dem i denne position. Ligesom du 
kan indstille positionen på håndbremsen, 
kan du også dreje grebspositionen, så 
den er mere behagelig, dette gælder 
især de ergonomiske greb på C4 ST.

03 Stram

Brug nu unbrakonøgle 5 til at stramme 
skruen som vist. Den skal sidde så tilpas 
stramt, så bremsegrebene ikke kan løsne 
sig under kørslen. Omvendt skal du passe 
på ikke at overstramme skruen.
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L R

03  Pedaler

01 Kend forskel på højre og venstre

Der er forskel på højre og venstre pedal. 
Placeringen i kassen hjælper dig med 
at kende forskel. Det samme gælder 
de tre små riller, som kun er at finde 
på venstre pedalaksel. Du finder også 
stemplerne 'R' og 'L' på enden af akslen.

03 Stram op

Indsæt den kortere ende af 
unbrakonøglen på 6 mm i skruehovedet 
på den side af pedalen, som er nærmest 
rammen. Stram skruen, så den sidder 
så fast som muligt.

Gentag disse trin for den venstre pedal, 
og skru denne gang mod uret.

02 Skru i

Tag den højre pedal, og skru den med 
uret, så langt du kan ved håndkraft. 
Du bør ikke føle modstand, når du 
skruer pedalen i. Hvis du gør det, skal 
du stoppe med det samme, da du 
muligvis krydser gevindskruen. Sørg 
for, at pedalen er korrekt justeret, før du 
prøver igen.

Unbrakonøgle 6
venstre pedal er 
markeret med 3 riller



16

Unbrakonøgle 4 med T-håndtag

04  Sadel

01 Find den rigtige position

Det gælder om at finde den perfekte 
sadelhøjde. Sid på cyklen, og bevæg 
pedalen rundt med din fod, indtil den 
er tættest på jorden i en position, som 
svarer til klokken 18 på uret. Sædet har 
den rigtige højde, når dit ben kun er let 
bøjet som vist.

02 Tag batteriet ud

Hvis du vil ændre sadelhøjden, skal du 
først tage batteriet ud med en af de 
medfølgende batterinøgler.

03 Juster højden

Løsn sadlen ved at dreje butterfly 
unbrakonøglen på 4 mm i de to huller 
som vist. Hæv eller sænk derefter sadlen 
til den ønskede højde, og pas på ikke at 
hæve den højere end advarselsmærket 
angivet på sadelpinden. Brug Butterfly 
-unbrakonøglen til at fastgøre sadlen 
igen. 
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45°

05  Trådløs  
telefonopladning

01 Docking af din telefon

Cowboy-appen er en vigtig del af dit nye 
cykelsystem. Start med at komme Quad 
Lock-coveret på din mobiltelefon. Indstil 
telefonen i en vinkel på 45°, og placer 
den over holderen, så telefonen og 
holderen flugter perfekt. Drej telefonen, 
så den befinder sig i en opretstående 
position (i en vinkel på 0°). Kliklyden 
signalerer, at telefonen er låst fast. Inden 
du kører, skal du altid dobbelttjekke, at 
telefonen er låst sikkert fast.

03 Klik telefonen fri af holderen

For at afmontere telefonen igen skal du 
bare dreje den tilbage 45° og tage den 
ud af holderen. Efterlad aldrig din telefon 
uden opsyn på cyklen, da alle vil være i 
stand til at afmontere og stjæle den.

02 Oplad 

Hvis din telefon har mulighed for trådløs 
opladning, oplades den automatisk når 
cyklen er tændt. For det bedste resultat skal 
du tjekke, at funktionen for hurtig opladning 
er aktiveret i telefonens indstillinger.

Vigtig bemærkning
Opbevar ikke metal som f.eks. mønter og 
kreditkort mellem telefonen og opladeren. Forsøg 
ikke at montere noget, der er tungere end en 
smartphone. Hvis du har en elektrisk enhed, bl.a. 
pacemaker, skal du kontakte og spørge en læge til 
råds, før du bruger den trådløse opladning.

Forkert placering

Korrekt placering

45°





06  Kend din cykel

Sikkerhedslys

Den integrerede baglygte blinker, når du 
bremser, så personerne bag dig ved, at 
du sænker farten.

Sensorer

Cyklen er udstyret med indbyggede 
sensorer, der hele tiden sender 
informationer til appen. Dermed er du 
altid informeret om alle væsentlige 
forhold, og kan se frem til en behagelig 
og sikker cykeltur uden uforudsete 
overraskelser. 

Motor og remtræk

Med 250W kan du komme op på 25 
km/t. Du slipper for at bakse med olie 
på kæden, og der er ingen gear at 
bekymre sig om. Sådan er du sikret 
problemfri kørsel. 

Dæk

Specialdæk på 47 mm med et fleksibelt 
greb og et beskyttende lag mod 
punktering.

Et praktisk batteri

Kom langt omkring med en rækkevidde 
på op til 70 km. Dit batteri kan nemt tages 
af og oplades til 100 % på 3,5 timer.

Bremser

De hydrauliske skivebremser leverer 
den fulde bremsekraft i samme sekund 
de aktiveres.
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01 Sikkerhedslys bagpå 
Den integrerede baglygte blinker, 

når du bremser, så personerne bag 
dig ved, at du sænker farten.

04 Gates-rem i karbon
Nem vedligeholdelse og ingen 

olieindsmurt kæde at rode med. 

08 LED-display
Otte lysdioder i cockpittet viser 
cykelbatteriets ladestand.

05 Sensorer
Sensorer i cykelstellet registrerer et eventuelt 
cykelstyrt og advarer dine nødkontakter via appen.

03 Bagnavsmotor
Med 250W kan du komme op på 25 km/t.  
Du cykler helt som du plejer, bare hurtigere.

07 Sikkerhedslys foran
Ikoniske lys fra Cowboy betyder, 
at du altid er synlig for dine 
medtrafikanter.

02 Aftageligt batteri
Batteriet rækker op til 70 km på en 

opladning og vejer kun 2,4 kg.

Kend din cykel

Nu hvor din cykel er samlet, tager vi 
i stedet et kig på nogle af de typiske 
Cowboy-funktioner. Med Cowboy 4 får 
du et gennemtænkt design, hvor der 
er kælet for selv den mindste detalje,

så du får en køreoplevelse uden 
sammenligning.

06 Dæk
Allround-dæk med et fleksibelt 
greb og et beskyttende lag mod 
punktering.



Vidste du?

Din Cowboy 4 har mere end 90 
specialdesignede dele. De enkelte 
detaljer bidrager hver især til det 
ikoniske Cowboy-look og er med til 
at sætte nye standarder inden for 
performance. Når du har tilsluttet 
appen, er du klar til at lære din nye cykel 
og dens mange egenskaber at kende.



2828

Den digitale cykelløsning

Uanset om det gælder om at finde 
de bedste cykelruter eller holde 
dig informeret om cyklens vigtigste 
funktioner, er appen din vej til en 
smartere og mere strømlinet cykeltur.
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07  Appen

Din vejassistent

Cowboy-appen er med dig hele vejen. 
Den ser altid fremad og holder øje med 
bl.a. vejrforholdene, men er også god 
for lidt underholdning undervejs.

Turens højdepunkter

Med integrerede sensorer i din cykel kan du 
spore alle dine aktiviteter – bevægelsestid, 
hastighed, kalorieforbrænding og meget 
mere. Du kan endda optjene badges, når 
du når nye milepæle.

Dit cykeldashboard

Tjek din hastighed og statistik på et 
øjeblik, eller gennemgå din rejsehistorik 
i detaljer.

Find my bike

Med GPS-sporing kan du til enhver tid 
se din cykels placering og spore den  
i appen.

Ruteplanlægning

Find den hurtigste rute gennem 
trafikken eller en sundere rute med 
realtidskortlægning af luftkvaliteten i  
dit område.

Kundeservice

Kontakt vores supportteam direkte via 
appen, når du har brug for hjælp eller hvis 
du har spørgsmål undervejs på turen.

Parring af appen 

01  Download Cowboy-appen på 
iPhone eller Android

02 Opret din Cowboy-konto
03 Par din cykel i appen
04 Tænd din cykel, og kør afsted
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08  Tilbehør

Bagagebærer

Brug ikke bagagebæreren bagpå som 
cykelstol eller til transport af børn. Du 
skal i stedet altid montere et godkendt 
barnesæde. Når du styrer og bremser, 
skal du være opmærksom på, at en 
læsset bagagebærer påvirker cyklens 
vægtfordeling og stabilitet. Du skal 
muligvis tilpasse måden du cykler på 
herefter. Sørg for, at du altid er synlig, 
og monter ikke tilbehør, der blokerer 
baglyset. Bagagebæreren er ikke egnet 
som anhængertræk til trailere, og dette 
bør derfor aldrig forsøges. 

Støtteben

Brug foden til at folde støttebenet ud, 
når du vil have din cykel til at stå oprejst. 
Vær opmærksomhed på risikoen for  
at glide, når du parkerer cyklen på en  
våd overflade.

Din cykel er nu køreklar, og du har 
gjort den til helt din egen. Hvis du har 
bestilt tilbehør fra Cowboy, skal du 
følge disse tips.
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9  Du er klar til at cykle. 
 Men først...

6. Husk, at du er nødt til at bremse på et 
tidligere tidspunkt og mere jævnt i vådt 
føre, da bremselængden forøges. 

7. Juster din samlede nyttelast, så du 
overholder vægtgrænsen på maks. 140 
kg (inklusive tilbehør, cyklist og last).

Inden hver cykeltur

1. Sørg for, at batteriet er låst godt fast 
til stellet.

2. Dækkene mister tryk under forsendelse 
og opbevaring. Pump luft i dem, indtil du 
opnår et tryk på 2,5 bar ved større nyttelast, 
lidt mindre ved en lettere nyttelast. Vi 
anbefaler ikke et dæktryk på under 1,5 bar 
eller på mere end maksimalt 4 bar, da det 
gør cykelturen mindre behagelig.

3. Afprøv bremserne for at tjekke, at de 
fungerer perfekt.

4. Tjek remspændingen ved at trykke 
godt ned i midten af remmen med din 
pegefinger. Remmens afbøjning skal 
være mellem 0,5 cm og 1 cm. Bemærk, 
at smøring ikke er nødvendig. Se 
Gates™-manual for flere oplysninger:  
gatescarbondrive.com/resources/manuals 
-and-tech

5. Brug korrekt beskyttelsesudstyr. Brug 
altid hjelm, og sørg for høj synlighed  
i trafikken. 

Inden din første cykeltur

Lad op
Oplad cykelbatteriet helt inden din 
første tur.

Ved docking af din telefon i cockpittet 
skal du altid bruge det medfølgende 
Quad Lock-cover og tjekke, at telefonen 
er sat ordentlig fast. Bemærk, at trådløs 
opladning sandsynligvis ikke virker, hvis 
du har et telefoncover lavet af metal. 
Cyklen kan muligvis afbryde trådløs 
opladning, hvis den bemærker, at din 
telefon er overophedet.

Kom helt ned i gear
Væn dig til din nye cykel i et sikkert 
område med minimal trafik.

Når du sætter dig op på cyklen, skal du 
ikke træde i pedalerne, før du sidder på 
sadlen og har et fast greb om styret og 
bremsehåndtagene. Det anbefales at 
starte med den ene pedal placeret i den 
laveste position.

For at maksimere bremsekraften og 
undgå knirkelyde skal du køre bremserne 
til. Det kan du gøre ved at foretage  
en fuld opbremsning på din nye cykel  
30-40 gange.

Følg den lokale færdselslov
Hvis du vil bruge din cykel på offentlige 
veje, skal du sørge for at overholde lokale 
færdselslove, f.eks. regler omkring lys og 
reflekser. De varierer fra land til land.

Reglerne for elcykler kan blive opdateret  
eller ændre sig i dit land. Sørg altid for, at 
du er opdateret ved at læse nyhederne 
og offentlige publikationer.

Kør sikkert
Cyklen er udstyret med hydrauliske 
skivebremser. Vær opmærksom på, at det  
venstre håndtag aktiverer forbremsen, 
mens det højre håndtag aktiverer 
bagbremsen. I Storbritannien er denne 
indstilling omvendt (bagbremsen aktiveres 
via venstre side og forbremsen aktiveres 
via højre side).

Bremserne på din cykel reagerer hurtigt, 
og du bør undgå at bremse for pludseligt. 
Du skal bremse forsigtigt, indtil cyklen 
holder helt stille på et sikkert sted.

Efter længere tids brug eller hårde 
opbremsninger kan bremseskiverne 
være varme. Vær forsigtig.

Bremseafstanden for denne cykel kan 
være længere end for konventionelle 
cykler, som du måske ellers har 
haft erfaring med. I vådt føre kan 
bremselængden være endnu længere, 
da virkningen ved bremsning reduceres. 
Ekstra forsigtighed er påkrævet.

Advarsel
Vægtfordelingen på denne cykel adskiller 
sig fra konventionelle cykler, som du 
måske ellers har haft erfaring med. Vær 
opmærksom på dette, når du læsser, 
parkerer eller løfter cyklen.

Hæng ikke poser eller tunge genstande 
på styret, da det kan have en negativ 
indvirkning på din evne til at styre cyklen 
præcist og sikkert. Vær opmærksom på, 
at din cykel er designet til en maksimal 
belastning på 140 kg (og det inkluderer 
cykel, tilbehør, cyklist og last).

Undgå at have løstsiddende tøj på som 
bl.a. nederdele og bukser med brede 
ben, og sørg for at fastgøre eventuelle 
løse stropper sikkert. De kan blive fanget 
i hjulene og forårsage ulykker. Du kan 
eventuelt bruge bukseklemmer.

Har du spørgsmål? Tal med os.
Hvis du gerne vil gøre brug af en 
cykeltrailer, skal du kontakte vores 
kundesupportteam via appen eller online 
for at modtage en specifik adapter.

Hvis du gerne vil bruge tilbehør 
fra tredjepart til din cykel (f.eks. et 
barnesæde eller en bagagebærer), skal 
du først tjekke kompatibiliteten med 
tilbehørsproducenten.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Pleje af batteri

Rækkevidde

Batteriet giver dig strøm til op til 70 km. 
Bemærk, at dette er en maksimal værdi og 
at den præcise rækkevidde altid afhænger 
af cykelturens forhold. En rækkevidde på 
70 km kan typisk kun opnås med et nyt 
batteri, minimal vind, en ensartet hastighed 
på en god asfalteret vej, en belastning på 
75 kg og en udetemperatur på 20°C.

Følgende faktorer kan påvirke batteritiden:
• Temperatur. Et koldere miljø får batteriet  
til at løbe tør hurtigere.
• Adfærd. Hyppig acceleration og 
opbremsning kræver mere strøm end at 
opretholde en ensartet hastighed.
• Nyttelast. En tung nyttelast får batteriet 
til at løbe tør for strøm hurtigere.
• Tid mellem hver tur. Cyklen er altid på 
standby og bruger derfor hele tiden en 
lille mængde strøm. Hvis du ikke bruger 
din cykel et par dage i træk, er den 
resterende batterikapacitet lidt lavere, 
hvilket påvirker din rækkevidde.
• Batteriets alder. Din rækkevidde 
forventes at blive mindre med tiden, 
efterhånden som dit batteri bliver ældre.

Længe leve dit batteri

Batteriets levetid beskrives generelt 
som antallet af cyklusser, der skal til, 
før man opnår 60 % af den originale 
batterikapacitet under ideelle forhold. For 
Cowboy er det 500 cyklusser. Bemærk, at 
litiumionbatterier som dine ikke har nogen 
hukommelseseffekt. Derfor anbefaler vi at 
oplade dit batteri efter hver tur.

Sådan opnår du den længst mulige 
batteritid:
• Undgå længere perioder, hvor batteriet 
ikke er opladet.
• Hvis du planlægger ikke at bruge din 
cykel i længere tid, skal du fjerne batteriet 
fra cyklen og opbevare det i et tørt miljø 
ved stuetemperatur (mellem 10°C og 
25°C) og holde det delvist opladet, helst 
mellem 20 % og 80 %.
• Batteriet skal opbevares ved 
stuetemperatur. Undgå at udsætte 
batteriet for direkte sollys på varme 
sommerdage.
• Sørg for, at batteriet gennemgår mindst  
én cyklus med fuld afladning og opladning  
hver anden måned.

Beskyt din strømkilde

Dit batteri lærer selv for at forbedre 
nøjagtigheden af sine estimeringer, hver 
gang du aflader batteriet, når den sidste 
LED blinker (7 % strøm tilbage), og du 
foretager en komplet opladning bagefter. 
Det er normalt, at den viste batteriprocent 
er unøjagtig for de første par ture.

Oplad batteriet indendørs mellem 10°C og 
25°C på en ikkebrændbar overflade med 
opladeren fra tilbehørskassen.

Udsæt ikke batteriet eller opladeren 
for direkte sol, fugt eller vand under 
opladning. Hold batteriet væk fra ild og 
varme. Vi anbefaler, at batteriet oplades 
i løbet af dagen i tørre rum udstyret med 
røgdetektorer. Kør ikke rundt i regnvejr 
uden batteriet på, da batteristikkene i så 
fald kan blive våde og beskidte.

Sørg for, at batteriet er i god stand uden 
korrosion, revner eller andre skader, før du 
tager det i brug eller oplader det. Batteriet 
må ikke åbnes, skilles ad eller knuses. 
Brug ikke et batteri eller en oplader, der 
er defekt.

Opbevar batteriet og opladeren 
utilgængeligt for børn.

Forsigtig!
Brug af andre batterier end det originale Cowboy-
batteri udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko. Du kan 
bestille nye batterier direkte fra os. Bortskaf 
brugte batterier på en lokal genbrugsstation. 
Opbevar ikke batteriet under -20°C eller 
over +60°C. Vi anbefaler opbevaring ved 
stuetemperatur. Hold batteriet væk fra direkte 
varmekilder, f.eks. varmeapparater eller ovne. 

Undlad at tabe eller forsøge at åbne 
batteripakken. Hvis du har spørgsmål, kan du 
kontakte kundeservice for at få flere oplysninger.
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11  Vedligehold din cykel

Service og dele

Vi anbefaler servicering af cyklen én 
gang om året eller for hver 1000 kørte 
km – alt efter, hvad der kommer først.

Som med alle mekaniske produkter er 
denne cykel udsat for slitage. Forskellige 
materialer og komponenter reagerer 
forskelligt på slitage. Hvis en komponents 
levetid er overskredet, kan den pludselig 
fejle og muligvis forårsage personskade 
på cyklisten. Enhver form for revne 
eller farveændring i områder med stor 
belastning angiver, at komponenten er 
slidt op og skal udskiftes.

Prøv ikke at åbne eller nå ind til 
komponenterne i cyklens elektriske 
system. Der er risiko for personskade og 
permanent skade på cyklen.

Brug altid kun godkendte Cowboy-
reservedele, hvis behovet opstår. Kontakt 
os via chatten online eller i appen, eller 
send os en mail på hello@cowboy.com.

Rengøring

Tag altid batteriet ud inden 
vedligeholdelse eller rengøring.

Rengør stellet med en fugtig klud. Vi 
anbefaler vand til rengøring af sadlen. 
Rengøringsmidler til cykler er velegnede 
til vask af stellet. Rengør ikke din cykel 
eller batteriet med en damp- eller 
højtryksrenser eller med en vandslange.

Bremsanlage

Bremseklodser er en vigtig del af 
din cykel, så du kan køre sikkert. Det 
anbefales, at de kontrolleres for hver 1000 
kørte km, eller så snart du bemærker 
nedsat bremseevne eller hører hvinende 
bremselyde. Dine bremseklodser har en 
indbygget slidindikator. Når overfladen er 
så slidt, at en lille blå cirkel er synlig, er det 
tid til, at de udskiftes. De bremseklodser, 
der bruges på Cowboy-cykler, er SunRace 
UWD5 / Tektro F10XS. Andre kompatible 
bremseklodser inkluderer:
• Tektro F10BS bremseklodser
• Shimano K03S resin-bremseklodser
Bei der Bremsanlage handelt es sich 
um ein hydraulisches System, das 
nur mit Mineralöl betrieben werden 
kann. Wenn das Öl der Bremsanlage 
nachgefüllt oder ausgetauscht 
werden muss, solltest du nur Mineralöl 
verwenden.

Dæk

Dæk slides naturligvis over tid og skal 
udskiftes. Dækkene har et gult Kevlar-
lag, der fungerer som slidindikator. Når 
dækket er slidt ned, så det indre lag er 
synligt, er det tid til et nyt dæk.

Hvis du skal udskifte de indre slanger, 
kan du vælge en hvilken som helst slange 
med en Presta-ventil (også kendt som 
F/V), der er kompatibel med følgende 
dækdimensioner (der er flere måder at 
definere dækstørrelser på):
• 42-584 / 47-584
• 27,5”x1,65” / 27,5”x1,75” - 650-42 / 650-48

Hvis du ikke kan finde slanger, der 
passer til disse dækdimensioner, kan 
du bruge mindre slanger som f.eks.:
• 559-47 eller 26”x1,75”

Hvis du af en eller anden grund skal fjerne 
hjulene, samles forhjulet igen gennem 
akslen med et drejningsmoment på 10 
Nm og baghjulsmøtrikkerne med 35 
Nm. Tal med os i appen eller online for 
tutorials og vejledning.

Remtræk

Remtræksystemet på denne cykel 
kræver ingen smøring. Påføring af 
smøremiddel kan føre til funktionsfejl.

Undersøg regelmæssigt remmen og 
kædehjulene for tegn på skader. Sørg 
for, at remmen altid holdes fri for snavs, 
og rengør den med vand og en lille smule 
sæbe, hvis det er nødvendigt. Snavs 
og støv fremskynder slid, og det kan få 
remmen til at gå uventet i stykker.

Når remmen er slidt, skal den udskiftes. 
Du kan kontakte os via chatten i appen 
eller online for at få en ny rem.

Motor

For eventuelle motorrelaterede problemer, 
skal du kontakte os og ikke forsøge at 
løse dem selv.

Motoren er en hjælpemotor, der 
er begrænset til 250W strøm og 
yder assistance på op til 25 km/t i 
overensstemmelse med EU-reglerne. 
Bemærk, at motorhjælp ikke fungerer 
under -10°C eller over +60°C. Systemet 
for motorhjælp har et A-vægtet 
lydeffektniveau, og støjemissionen svarer 
til mindre end 70 dB(A) ved cyklistens øre.
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Bygget til alle årstider

Cyklen er designet til at yde en stabil 
og høj performance året rundt, men 
der er alligevel visse ting, du skal være 
opmærksom på.
• Invester i regntæt tøj. Høj synlighed er 
også vigtig, så dine medtrafikanter kan se 
dig på de mørke veje.
• Cykling i sjap og sne gør, at en masse 
salt og beskidt vand rammer din cykel. 
Over længere tid kan det føre til skader på 
grund af korrosion. Sørg for at tørre det 
af med en fugtig klud efter hver cykeltur.
• Ekstreme årstider slider hårdere på 
dækkene, så tjek dem rutinemæssigt  
for slid.
• Husk, at vejgrebet er dårligere på 
isglatte veje, og det tager længere tid, 
før cyklen stopper. Vær opmærksom på 
at bremse tidligere, end du ville normalt.
• For optimal ydeevne og batterilevetid 
skal du undgå at udsætte cyklen for 
direkte sollys på varme sommerdage.

Du er nu klar til at køre i al slags vejr. 
Årstiderne kommer og går, men vi er altid 
ved din side.
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12  Garanti

Garanti

1. Hvis du er forbruger, har du en juridisk 
garanti på to år fra levering af produktet 
i henhold til betingelserne fastsat i den 
relevante lovgivning.

2. Garantien dækker alle originale 
komponenter mod materiale- eller 
produktionsfejl (f.eks. hvis produkterne 
ikke stemmer overens med 
produktbeskrivelsen i brugermanualen 
eller ikke svarer til reklamen for 
produktet).

3. Garantien gælder for originale ejere 
og kan overdrages til andre ejere. 
Reklamationskrav i henhold til denne 
garanti skal rettes direkte til Cowboy.

4. I garantiperioden udskifter eller 
reparerer Cowboy varer med fejl eller 
defekter. Hvis udskiftningen eller 
reparationen kræver en overdreven 
indsats eller er umulig, eller hvis 
det er umuligt at levere inden for 
rimelig tid, har du ret til at bede 
om prisnedsættelse eller kræve en 
ophævelse af købsaftalen.

Anvendelsesformål

Der er risiko for ulykke, hvis du selv 
foretager ændringer eller tuner din 
cykel. Ændringer foretaget på din cykel 
kan annullere garantien og medføre, at 
cyklen ikke længere er godkendt til brug 
på offentlige veje.

Hvis du ikke har erfaring med 
vedligeholdelse af cykler, bør du ikke selv 
varetage denne opgave. Hvis du er i tvivl 
eller har spørgsmål, skal du kontakte os 
via appen eller chatten på hjemmesiden.

Brug altid originale reservedele fra 
Cowboy, hvis behovet opstår. Hvis 
batteriet udskiftes med en anden model 
end et ægte Cowboy-batteri, er der risiko 
for eksplosionsfare. Nye batterier kan 
bestilles direkte hos os. Bortskaf brugte 
batterier på din lokale genbrugsstation.

Produktet: Cykel med elektrisk pedalhjælp.

Model: Cowboy 4 og Cowboy 4 ST er i 
overensstemmelse med direktiverne 
2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU, 
2014/30/EU.

For at se den fulde EF-
overensstemmelseserklæring, besøg 
cowboy.com/pages/downloads

5. I løbet af de første seks måneder 
af din garanti behøver du ikke bevise, 
at fejlen eller defekten allerede var til 
stede, da du købte produktet.

6. Garantien dækker ikke:
• Forkert montering eller installation af 
produktet foretaget af brugeren.
• Forkert eller uagtsom brug, drift eller 
ændring af produktet.
• Vedligeholdelse i strid med produktets 
vedligeholdelsesinstruktioner (f.eks. 
manglende vedligeholdelse af 
bremserne).
• Normal slitage.
• Defekter eller fejl, der er forbundet med 
produktets normale levetid, f.eks. et fladt 
batteri, der kan udskiftes af forbrugeren.
• Skader eller mangler som følge af 
ulykker.
• Udstyr fastgjort på telefonholder.

http://cowboy.com/pages/downloads


Fællesskab

Indtag gaderne, og oplev byen på en 
helt ny måde med din Cowboy.

Del din tur under #cowboybike
Følg os @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.
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