
C4 och C4 ST

 En guide  
 för cyklister



Välkommen till Cowboy. Du har nu 
fått din nya cykel som ger dig ett nytt 
sätt att röra dig fritt och medvetet 
genom staden. Vi finns här för dig 
för att hjälpa dig på traven medan du 
upptäcker din egen väg på stadens 
gator och torg.



Innehåll

Den här guiden visar hur du monterar 
din nya cykel och kommer igång med 
cyklingen.

Kom igång
Leveransomfång
Montering
Lär känna din cykel

Anslutning
Parkoppla appen

Cykling
Tillbehör
Före varje cykeltur
Före din första cykeltur
Cykelunderhåll
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Montering

Allt som behövs för din Cowboy finns till 
hands. Följ instruktionerna och bara efter 
några få steg har du satt ihop din cykel.
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Lämplig storlek: 170 cm till 195 cm Lämplig storlek: 165 cm till 190 cm

Huvudkomponenterna

01 Baklykta 
02 Löstagbart batteri 
03 Stänkskärmar 
04 Bakre navmotor 
05 Punkteringssäkra däck
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Att montera

Styre
Bromsar
Pedaler
Sadel
Trådlös laddning

06 Drivrem av kolfiber 
07 Pedaler 
08 Hydrauliska skivbromsar 
09 Framlykta 
10  Instrumentbräda med trådlös  

telefonladdare

11 Ram 
12 Justerbar sadel
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01

90°

 Styre

Insexnyckel 3

01 Kontrollera

Din cykel levereras med styret parallellt 
med hjulen och ramen.

03 Säkra

Använd insexnyckeln på 3 mm för att 
dra åt skruvarna ordentligt enligt bilden. 
Detta gör att styret hålls på plats. Se 
till att använda den korta änden av 
insexnyckeln för mest åtdragningskraft. 
Testa sedan att styret sitter ordentligt 
genom att blockera framhjulet mellan 
benen och försöka flytta styret från 
vänster till höger.

02 Rotera

Vrid styret 90° medsols tills det är i 
rät vinkel mot resten av cykeln. Det är 
viktigt att den främre bromsskivan som 
är markerad i diagrammet hamnar på 
hjulets vänstra sida.

Om du ser att skivbromsen sitter felaktigt på 
höger sida vrider du framgaffeln motsols för 
att korrigera detta. Observera: i Storbritannien 
sitter bromsarna tvärtom (den bakre bromsen på 
vänster sida, den främre bromsen på höger sida). 

Främre 
bromsskiva
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02  Bromsar

Insexnyckel 5

45°

Insexnyckel 5

01 Lossa

Bromshandtagen bör vara fastskruvade 
på styret i en 45° vinkel från marken när 
du cyklar. Kontrollera positionerna på 
dina bromshandtag. Är de redan i en 
45° vinkel behöver du inte göra något. 
Om bromshandtagen pekar ner mot 
marken som på bilden nedan ska du 
först lossa skruven under varje broms 
med insexnyckeln på 5 mm enligt bilden.

02 Vrid upp

Vrid bromshandtagen och greppen 
uppåt tills bromshandtagen är i en 
45° vinkel. Håll dem på plats. Precis 
som du kan ställa in positionen på 
dina bromshandtag kan du även vrida 
greppens positioner så att det blir 
bekvämare, särskilt de ergonomiska 
greppen på C4 ST.

03 Dra åt

Dra åt skruven med insexnyckeln 
på 5 mm enligt bilden. Se till att 
den är ordentligt åtdragen, så att 
bromshandtagen inte roterar, men dra 
inte heller åt för mycket.
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03  Pedaler

01 Skilj på höger och vänster

Höger- och vänsterpedalerna är olika. Du 
kan endast skilja på dem genom deras 
position i förpackningen och de tre små 
spåren på den vänstra pedalaxeln. Du 
hittar även ”R” (höger) och ”L” (vänster) 
ingraverat på axelns ände.

03 Dra åt

För in den kortare änden av insexnyckeln 
på 6 mm i skruvhuvudet på sidan av 
pedalen närmast ramen. Dra åt så hårt 
som möjligt.

Upprepa dessa steg för den vänstra 
pedalen, men se nu till att skruva motsols.

02 Skruva i

Ta den högra pedalen och skruva i den 
medsols så långt du kan för hand. Det 
bör gå lätt att skruva i den. Om så inte är 
fallet ska du sluta omedelbart eftersom 
du eventuellt skruvar i skruven snett. Se 
till att pedalen är korrekt inpassad innan 
du försöker igen.

Insexnyckel 6
3 spår indikerar 
vänster pedal
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Insexnyckel med T-handtag 4

04  Sadel

01 Hitta rätt position

Nu är det dags att fastställa den 
perfekta sadelhöjden för dig. Sitt på 
cykeln och för pedalen runt med foten 
tills den är närmast marken i positionen 
som motsvarar klockan 6. Du vet att 
sadeln har rätt höjd när ditt ben är lätt 
böjt som på bilden.

02 Ta ut batteriet

Om du vill ändra sadelhöjden måste 
du först ta ut batteriet med en av de 
medföljande batterinycklarna.

03 Justera höjden

Lossa sadeln genom att vrida 
insexnyckeln med T-handtag på 4 mm 
i de två hålen enligt bilden. Höj eller 
sänk sedan sadeln dit du vill ha den. 
Var försiktig så att du inte höjer den 
över varningsmarkeringen för djup på 
sadelstolpen. Använd insexnyckeln med 
T-handtag igen för att fästa den på plats.
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05  Trådlös  
 telefonladdning

01 Sätt fast din telefon

Cowboy-appen spelar en central roll 
när du cyklar. Sätt därför på Quad 
Lock-fodralet på din telefon. Placera 
din telefon i 45° och sätt fast telefonen 
på fästet. Se till att båda är placerade 
i en rak linje. Rotera upp telefonen till 
0° enligt bilden. Den bör klicka på plats 
direkt. Kontrollera alltid att din telefon 
har klickat fast ordentligt innan du cyklar.

03 Ta loss din telefon

För att ta loss din telefon vrider du helt 
enkelt tillbaka den 45°, sedan kan du 
ta loss den från fästet. Var noga med 
att inte lämna din telefon obevakad 
på cykeln eftersom vem som helst kan 
lossa och ta den.

02 Ladda upp

Om din telefon är kompatibel med 
trådlös laddning kommer den att laddas 
automatiskt när den är ikopplad och 
cykeln påslagen. För bästa resultat bör 
du kontrollera att du har snabbladdning 
aktiverad i telefonens inställningar.

Obs!
Förvara inte något av metall såsom mynt och 
kreditkort mellan telefonen och laddaren. 
Försök inte att montera någonting tyngre än en 
smartmobil. Om du har en elektrisk anordning, 
t.ex. en pacemaker, ska du kontakta en läkare 
innan du använder trådlös laddning.

45°

Felaktig position

Rätt position

45°





06  Lär känna din cykel

Säkerhetslampor

Den inbyggda baklyktan blinkar när du 
bromsar så att de bakom dig vet att du 
saktar ned.

Sensorer

Cykelns inbyggda sensorer kommunicerar 
hela tiden med dig via appen – för en 
informerad, säker och bekymmersfri 
cykeltur.

Motor- och remdrivning

250 W effekt för att hjälpa dig upp till 
25 km/h. Ingen oljig kedja som smutsar 
ner och inga växlar att bekymra sig över 
– bara en behaglig cykeltur. 

Däck

47 mm specialdäck med flexibelt grepp 
och ett skyddslager mot punktering.

Ett praktiskt batteri

Cykla kors och tvärs med upp till 70 km 
räckvidd. Batteriet är lätt att ta ur och 
kan laddas till 100 % på 3,5 timmar.

Bromsar

Hydrauliska skivbromsar gör att du kan 
stanna helt i samma sekund som du 
bromsar.
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01 Bakre säkerhetslampa 
Den inbyggda baklyktan blinkar när 
du bromsar så att de bakom dig vet 

att du saktar ned.

04 Gates kolfiberrem
Problemfritt underhåll och ingen 

oljig kedja att tänka på.

08 LED-display
Åtta lysdioder på instrumentbrädan 
visar cykelns batterinivå.

05 Sensorer
Sensorer i cykelramen detekterar ett fall och varnar 
dina kontaktpersoner vid en nödsituation via appen. 

03 Bakre navmotor
250 W effekt för att hjälpa dig upp  

till 25 km/h. Cykla som du alltid gör,  
men snabbare.

07 Främre säkerhetslampa
Stilfulla Cowboy-lampor innebär 
att du alltid är synlig för andra 
på vägen.

02 Löstagbart batteri
Batteriets kapacitet är upp till  

70 km och det väger bara 2,4 kg.

Lär känna din cykel

Nu när din cykel är monterad ska vi ta en 
titt på några av de viktigaste Cowboy-
funktionerna. Från styrstång till kugghjul 
– varje detalj på Cowboy 4 är utformad 
för att ge en ojämförlig cykelupplevelse.

06 Däck
Året-runt-däck med flexibelt grepp 
och punkteringssäkert lager.



Visste du att...

...din Cowboy 4 har över 90 
specialdesignade delar? Varje detalj 
bidrar till den ikoniska Cowboy-
stilen och anger en ny standard för 
prestanda. När du ansluter appen 
kommer du att börja lära känna din 
nya cykel och allt den kan göra.
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Den anslutna cykelturen

Appen är din nyckel till en smartare, mer 
givande cykeltur – från kartläggning av 
de bästa rutterna till information om 
huvudkomponenterna som driver  
din cykel.
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07  Appen

Din följeslagare på vägen

Cowboy-appen är din dagliga följeslagare 
på vägen. Den blickar alltid framåt, håller 
koll på sådant som väder och vind 
samtidigt som den är underhållande.

Cykelturens höjdpunkter

Med hjälp av de inbyggda sensorerna i 
cykeln kan du följa alla dina aktiviteter – 
tid i rörelse, hastighet, kaloriförbränning 
med mera. Du kan till och med få 
utmärkelser när du når nya milstolpar.

Din instrumentpanel för cykelturen

Håll koll på din hastighet, kontrollera din 
statistik snabbt och enkelt eller välj att 
ta reda på mer om din cykelturshistorik.

Find my bike

Med GPS-spårning kan du alltid se 
var cykeln är och följa dess aktuella 
position i appen.

Ruttplanering

Kartlägg den snabbaste vägen för 
att inte fastna i trafiken eller hitta en 
hälsosammare väg genom att kartlägga 
luftkvaliteten i ditt område i realtid.

Ett supportnätverk

Kontakta vårt supportteam direkt via 
appen när du behöver fixa något eller 
har frågor under din cykeltur.

Parkoppla appen

01  Ladda ned Cowboy-appen för  
iPhone eller Android

02 Skapa ditt Cowboy-konto
03 Parkoppla din cykel i appen
04 Slå på cykeln och cykla
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08 Tillbehör

Pakethållare

Använd inte pakethållaren för att skjutsa 
vuxna eller barn. En lämplig barnstol bör 
monteras i stället. När du styr och bromsar 
ska du tänka på att en lastad pakethållare 
påverkar cykelns viktfördelning och 
stabilitet. Du kan behöva anpassa hur 
du cyklar. Se till att du hela tiden är 
synlig och montera inte föremål som 
skymmer baklyktan. Pakethållaren är inte 
konstruerad för att dra ett släp, så försök 
därför inte att göra det heller. 

Cykelstöd

Använd helt enkelt foten för att fälla ut 
stödet när du vill att din cykel ska stå 
upprätt. Var försiktig när det är halt ute 
och du ställer cykeln på en fuktig yta.

Nu har du inte bara din cykel, utan du 
har också anpassat den efter dina 
behov. Följ de här tipsen om du har 
beställt något av Cowboy-tillbehören 
för en skräddarsydd cykling.
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9  Du är redo att cykla. 
 Men först ...

6. Kom ihåg att du måste bromsa 
tidigare och mjukare under fuktiga 
väderförhållanden eftersom stoppsträckan 
ökar.

7. Justera din totala nyttolast så att du 
håller dig inom gränsen på 140 kg för din 
cykel (inklusive tillbehör, cyklist och last).

Före varje åktur

1. Se till att batteriet klickat fast helt i 
ramen.

2. Luften i däcken minskar under frakt och 
förvaring. Pumpa upp dem till ett tryck på 
2,5 bar för tyngre nyttolast och mindre för 
en lättare nyttolast. Vi rekommenderar 
inte ett däcktryck under 1,5 bar eller 
maxtrycket på 4 bar, eftersom detta gör 
din cykeltur mindre bekväm.

3. Tryck på bromsarna för att kontrollera 
att de fungerar perfekt.

4. Kontrollera remspänningen genom 
att trycka hårt nedåt mitt på remmen 
med pekfingret. Remmens böjning 
nedåt ska vara mellan 0,5 cm och 1 cm. 
Observera att det inte är nödvändigt 
att smörja remmen. Se Gates™ 
bruksanvisning för kolfiberdrivning för 
mer information: gatescarbondrive.
com/resources/manuals-and-tech

5. Bär rätt skyddsutrustning. Använd 
alltid hjälm och var synlig på vägarna.

Före din första cykeltur

Ladda upp
Ladda cykelbatteriet helt före din första 
cykeltur. 

När du sätter fast din telefon på 
instrumentbrädan ska du alltid använda 
det medföljande Quad Lock-fästet 
och kontrollera att telefonen klickat på 
plats ordentligt. Observera att trådlös 
laddning troligtvis inte kommer att 
fungera om du har ett telefonfodral 
av metall. Den trådlösa laddningen 
kan avbrytas om cykeln känner av att 
telefonen överhettas.

Skynda långsamt
Vänj dig vid din nya cykel i ett säkert 
område med lite trafik.

När du sätter dig på cykeln ska du se 
till att inte trampa på pedalerna innan 
du sitter på sadeln och får ett fast 
grepp om styret och bromsspakarna. 
Vi rekommenderar att du börjar med en 
pedal i den lägsta positionen.

För att maximera bromskraften och 
undvika gnisslande ljud måste du köra 
in bromsarna. Du kan göra det genom 
att stanna helt 30–40 gånger med din 
nya cykel.

Följ lokala förordningar
Om du vill använda cykeln på allmän 
väg ska du se till att du följer lokala 
trafikförordningar, t.ex. dem som rör 
lampor och reflexer. Dessa varierar från 
land till land.

Bestämmelserna för cyklar med pedalhjälp 
kan ändras i ditt land. Se därför alltid till 
att hålla dig uppdaterad genom att läsa 
dagspress och myndighetspublikationer.

Cykla säkert
Cykeln är utrustad med hydrauliska 
skivbromsar. Observera att den vänstra 
spaken aktiverar den främre bromsen 
medan den högra spaken aktiverar den 
bakre bromsen. I Storbritannien sitter 
de tvärtom (den bakre bromsen på 
vänster sida och den främre bromsen 
på höger sida).

Bromsarna på din cykel är reaktiva och 
du bör undvika att bromsa för plötsligt. 
Kom ihåg att bromsa försiktigt tills du 
stannat helt i ett säkert område.

Efter flitig användning kan bromsskivorna 
vara varma. Var försiktig.

Din cykels stoppsträcka kan vara 
längre jämfört med vanliga cyklar som 
du har erfarenhet av. Under fuktiga 
väderförhållanden kan stoppsträckan 
öka ytterligare eftersom bromseffekten 
reduceras. Var därför extra försiktig.

Håll koll på
Viktfördelningen på den här cykeln 
skiljer sig från vanliga cyklar som du 
kan ha erfarenhet av. Tänk på det när du 
lastar, parkerar och lyfter cykeln.

Häng inte väskor eller tunga föremål 
på styret eftersom det kan förhindra 
din förmåga att styra cykeln på ett 
ordentligt och säkert sätt. Observera att 
din cykel har utformats för en maxlast 
på 140 kg (inklusive cykel, tillbehör, 
cyklist och last).

Undvik att bära lösa kläder som kjolar 
och vidbenta byxor och se till att du 
knyter fast eventuella lösa remmar. 
De kan fastna i hjulen, vilket kan leda 
till olyckor. Det kan vara en bra idé att 
använda byxklämmor.

Några frågor? Kontakta oss.
Om du vill koppla på ett cykelsläp ska 
du kontakta vårt Customer Success-
team via appen eller online för att skaffa 
en specifik adapter.

Om du vill använda tillbehör från tredje 
part på cykeln (t.ex. en barnstol eller 
bagagehållare) ska du först kontrollera 
med tillverkaren av tillbehöret om det är 
kompatibelt.

http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
http://gatescarbondrive.com/resources/manuals-and-tech
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10  Batteriskötsel

Räckvidd

Batteriet ger dig ström i upp till 70 km 
(7 mil). Observera dock att detta är ett 
maxvärde och att den exakta räckvidden 
alltid beror på cykelförhållandena. En 
räckvidd på 70 km kan normalt bara 
uppnås med ett nytt batteri, minimal 
vind, en jämn hastighet på en bra 
asfaltväg, en last på 75 kg och en 
utomhustemperatur på 20 °C.

Följande faktorer kan påverka 
prestationsförmågan:
• Temperatur. En kallare miljö gör att 
batteriet laddas ur snabbare.
• Cykelstil. Ökar och minskar du 
hastigheten ofta kräver det mer ström 
jämfört med om du håller en jämn 
hastighet.
• Nyttolast. En tung nyttolast laddar ur 
batteriet snabbare.
• Tid mellan cykelturerna. Cykeln är alltid i 
standbyläge och förbrukar kontinuerligt en 
liten mängd ström. Om du inte använder 
cykeln några dagar i följd kommer den 
återstående batterikapaciteten att vara 
något lägre och din räckvidd kommer 
att påverkas.
• Batteriets ålder. Din räckvidd förväntas 
minska med tiden allt eftersom batteriet 
åldras.

Länge leve ditt batteri

Batterilivslängd beskrivs i allmänhet 
som det antal cykler som krävs för att 
nå upp till 60 % av den ursprungliga 
batterikapaciteten under ideala 
förhållanden. För Cowboy är detta 500 
cykler. Observera att litiumjonbatterier 
inte har någon minneseffekt. Därför 
rekommenderar vi att du laddar ditt 
batteri efter varje cykeltur.

Såhär maximerar du batteriets livslängd: 
• Undvik att lämna det helt urladdat 
under längre perioder.
• Om du planerar att inte använda din 
cykel under längre perioder ska du ta ut 
batteriet ur cykeln, förvara det i en torr 
miljö i rumstemperatur (mellan 10 °C 
och 25 °C) och hålla det delvis laddat, 
helst mellan 20 % och 80 %.
• Batteripaketet bör förvaras i 
rumstemperatur. Undvik att utsätta 
batteripaketet för direkt solljus under 
varma sommardagar.
• Se till att batteriet genomgår en hel 
cykel från urladdning till laddning minst 
en gång varannan månad.

Skydda strömkällan

Batteriet lär sig att förbättra precisionen 
för sina uppskattningar varje gång 
du laddar ur batteriet när den sista 
lysdioden blinkar (7 % ström återstår) 
och du laddar det helt efteråt. Det är 
normalt att den batteriprocent som visas 
är felaktig under dina första cykelturer.

Ladda batteriet inomhus mellan 10 °C och 
25 °C på en oantändlig yta med laddaren 
från förpackningen med tillbehör.

Utsätt inte batteriet eller laddaren för 
direkt solljus, fukt eller vatten under 
laddning. Håll batteriet borta från eld 
och värme. Vi rekommenderar att du 
laddar batteriet under dagen och i 
torra rum med brandvanare. Cykla inte 
i regn utan isatt batteri för att hålla 
batterikontakterna rena och torra.

Säkerställ att batteriet är i gott skick 
utan rost, sprickor eller andra skador 
innan du använder eller laddar det. 
Du får inte öppna, ta isär eller krossa 
batteriet. Använd inte ett batteri eller en 
laddare som är defekt.

Förvara batteriet och laddaren utom 
räckhåll för barn.

Obs!
Att sätta i något annat än ett äkta Cowboy-
batteri utgör en allvarlig säkerhetsrisk. 
Nya batterier kan beställas direkt hos oss. 
Kassera förbrukade batterier på din lokala 
återvinningsstation. Batteripaketet får inte 
förvaras under -20 °C eller över +60 °C 
och vi rekommenderar att det förvaras i 
rumstemperatur. Placera aldrig batteripaketet 

nära direkta värmekällor, t.ex. värmeelement 
eller ugnar. Var försiktig så att du inte tappar 
batteripaketet och försök inte att öppna det. 
Kontakta kundtjänst för mer information om du 
är osäker på något.
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11  Underhåll cykeln

Service & delar

Vi rekommenderar att du tar in cykeln 
på service en gång om året eller var 
tusende km, beroende på vilket som 
inträffar först.

Precis som alla mekaniska produkter 
utsätts den här cykeln för slitage och 
försvagning. Olika material och delar 
kan reagera på slitage och försvagning 
på olika sätt. Om en komponents 
konstruktionslivslängd har överskridits 
kan den plötsligt gå sönder, vilket 
kan innebära att cyklisten drabbas 
av en personskada. Alla former av 
sprickor eller färgförändringar i mycket 
belastade områden indikerar att slutet 
på komponentens livslängd har nåtts 
och att den bör bytas ut.

Försök inte att öppna eller komma åt 
någon del av cykelns elsystem. Det finns 
risk för personskador och permanenta 
skador på cykeln.

Använd alltid godkända Cowboy-
reservdelar vid behov. Kontakta oss via 
chatten online, i appen eller skicka ett 
e-postmeddelande till hello@cowboy.com.

Rengöring

Ta alltid ut batteriet innan du underhåller 
eller rengör cykeln.

Använd en fuktig trasa på ramen. Vi 
föreslår att du använder vatten när du 
rengör sadeln. Cykelrengöringsprodukter 
kan användas för att torka av ramen. 
Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt 
eller en vattenslang för att rengöra cykeln 
och batteriet.

Bromssystem

Bromsbelägg är en viktig del av 
cykeln och säkerställer att du alltid 
kan cykla säkert. Vi rekommenderar 
att du kontrollerar dem var tusende 
km eller så snart du känner minskad 
bromskraft eller hör ett gnisslande 
ljud. Bromsbeläggen har en inbyggd 
slitageindikering. När ytan slitits bort så 
att den lilla blå cirkeln syns är det dags 
att byta ut dem. Bromsbeläggen som 
används på Cowboy-cyklarna heter 
SunRace UWD5/Tektro F10XS. Andra 
kompatibla bromsbelägg är:
• Tektro F10BS bromsbelägg
• Shimano K03S-bromsbelägg med harts
Bromssystemet är ett hydrauliskt 
system och kan enbart användas med 
mineralolja. Använd enbart mineralolja 
när du fyller på eller byter ut oljan i 
bromssystemet.

Däck

Dina däck kommer naturligtvis att slutas 
ut med tiden och behövas bytas ut. De 
har ett gult lager av Kevlar-blandning 
inuti som en slitageindikering. När 
däcket slitits ned så att innerlagret blir 
synligt är det dags för ett nytt däck.

Om du behöver byta ut innerslangarna 
kan du välja en slang med en Presta-ventil 
(även kallad F/V) som är kompatibel med 
följande däckdimensioner (eftersom det  
finns flera sätt att definiera däckstorlekar):
• 42-584/47-584
• 27,5 x 1,65 tum/27,5 x 1,75 tum – 650-
42/650-48

Om du inte hittar slangar som passar 
dessa däckdimensioner kan du använda 
mindre slangar såsom:
• 559-47 eller 26 x 1,75 tum

Om du av någon anledning måste ta bort 
hjulen ska framhjulet monteras på nytt 
genom axeln med 10 Nm vridmoment 
och bakhjulsmuttrarna med 35 Nm. 
Prata med oss i appen eller online för att 
få handledning och råd.

Remdrivning

Drivremssystemet på den här cykeln 
kräver ingen smörjning. Om smörjmedel 
stryks på kan det leda till att systemet 
inte fungerar som det ska.

Inspektera remmen och kugghjulen 
regelbundet och noggrant för att se om 
det finns tecken på slitage. Se till att 
remmen alltid hålls fri från skräp och 
rengör den med vatten och lite såpa 
vid behov. Smuts och damm påskyndar 
slitage, vilket kan leda till att remmen 
plötsligt går av.

När remmen är sliten måste den bytas ut. 
Du kan kontakta oss via chatten i appen 
eller online för att skaffa en ny rem.

Motor

Vid eventuella problem med motorn ska 
du kontakta oss direkt i stället för att 
försöka åtgärda den själv.

Motorn är en hjälpmotor som är begränsad 
till 250 W effekt och hjälper till att öka 
hastigheten upp till 25 km/h i enlighet 
med EU:s förordningar. Observera att 
motorhjälpen inte fungerar under -10 °C 
eller över +60 °C. Motorhjälpsystemets 
A-viktade ljudtrycksnivå för cyklistens öron 
är mindre än 70 dB(A).
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Byggd för alla årstider

Cykeln är gjord för att prestera på topp 
under alla årstider, men det finns vissa 
saker du kan göra för att vara på den säkra 
sidan när du kämpar mot väder och vind.
• Köp regnkläder. Det är också alltid bra 
att satsa på synliga kläder så att andra 
ser dig i mörkret.
• Om du cyklar i slask och snö kommer 
mycket salt, smutsigt vatten att stänka på 
cykeln. Med tiden kan det leda till skador 
p.g.a. korrosion. Se till att torka av den 
med en fuktig trasa efter varje cykeltur.
• Extrema årstider är mer påfrestande 
för däcken, så kontrollera regelbundet 
om de har blivit slitna.
• Kom ihåg att sämre grepp på isiga 
vägar leder till att det tar längre tid för 
cykeln att stanna. Tänk på att bromsa 
tidigare och mjukare än vanligt.
• För bästa möjliga prestanda och 
batterilivslängd ska du undvika att 
utsätta cykeln för direkt solljus under 
varma sommardagar.

Du är nu redo att cykla i ur och skur. 
Årstiderna kommer och går, men vi 
finns alltid här för dig.
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12  Garanti

Garanti

1. Om du är konsument har du en 
lagstadgad garanti på två år från och 
med leveransen av produkten, i enlighet 
med de villkor som anges i den relevanta 
lagstiftningen.

2. Garantin täcker alla originaldelar 
mot defekter i arbete och material 
(t.ex. om produkterna inte motsvarar 
produktbeskrivningen i bruksanvisningen 
eller inte motsvarar produktreklamen).

3. Garantin gäller för ursprungliga ägare 
och kan överlåtas till ytterligare ägare. 
Reklamationer inom ramen för denna 
garanti ska göras direkt till Cowboy.

4. Under garantiperioden kommer 
Cowboy att byta ut eller reparera varor 
som uppvisar en defekt. Om bytet eller 
reparationsarbetet är orimligt eller 
omöjligt, eller om det är omöjligt att 
utföra inom rimlig tid, har du rätt att 
begära en prissänkning eller kräva att 
köpeavtalet upphävs.

Avsedd användning

Du löper risk för en olycka om du ändrar 
eller finjusterar cykeln själv. Ändringar som 
görs på din cykel kan upphäva garantin 
och kan leda till att cykeln inte längre är 
godkänd för användning på allmän väg.

Du bör inte utföra något underhållsarbete 
på din cykel utan kunskap och erfarenhet 
inom området. Om du är osäker eller har 
frågor kan du kontakta oss via appen 
eller chatten på webbplatsen.

Använd alltid originalreservdelar 
från Cowboy vid behov. Det finns en 
explosionsrisk om batteriet ersätts med 
något annat än ett äkta Cowboy-batteri. 
Nya batterier kan beställas direkt hos 
oss. Kassera uttjänta batterier på din 
lokala återvinningsstation.

Produkt: cykel med elektrisk pedalhjälp.

Modell: Cowboy 4 och 4 ST 
överensstämmer med direktiven 
2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/53/EU 
och 2014/30/EU.

Den fullständiga EG-försäkran 
om överensstämmelse finns på  
cowboy.com/pages/downloads

5. Under de första sex månaderna av 
din garanti behöver du inte bevisa att 
defekten redan fanns när du köpte 
produkten.

6. Garantin täcker inte:
• felaktig montering eller installation av 
produkten av användaren
• olämplig eller vårdslös användning 
eller förändring av produkten
• underhåll som strider mot produktens 
underhållsinstruktioner (t.ex. bristande 
underhåll av bromsarna)
• normalt slitage
• defekter som inträffar under produktens 
normala livslängd, t.ex. ett uttjänt 
batteri som kan bytas ut av kunden
• skador eller defekter på grund av olyckor
• utrustning fäst på telefonfästet.

http://cowboy.com/pages/downloads


Forum

Bli en del av Cowboys community 
för att få ett nytt perspektiv av stans 
levande gator.

Dela din cykeltur #cowboybike
Följ oss @cowboy_bikes



Tune in. Ride on.



cowboy.com

http://cowboy.com

