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1 360LIMITED DELUXE E-BIKE 

Gefeliciteerd met uw 360LIMITED Deluxe, en dank voor uw aanschaf! 

Deze handleiding is bedoeld om u optimaal plezier van de 360LIMITED E-bike te bieden. 

De elektrisch ondersteunde fi ets is niet zomaar een fi ets, dat heeft u bij de aanschaf 

al gemerkt. Het is daarom belangrijk de onderstaande instructies goed te lezen en toe 

te passen. 

De 360LIMITED E-bike geeft u ondersteuning tot een snelheid van maximaal 25 km per 

uur. Voor een hogere snelheid bent u op uw eigen kracht aangewezen. Vanwege deze 

snelheidslimiet heeft u geen kenteken of bromfi etsverzekering nodig. Tevens bent u niet 

verplicht in het bezit te zijn van een rijbewijs en kunt u gebruik maken van fi etspaden. 

Daarnaast is het dragen van een helm niet verplicht, maar wel extra veilig.  

Iedere accu loopt na verloop van tijd leeg. Dit proces heet 

“zelfontlading”. Wordt de accu te veel ontladen, dan treedt 

diepte-ontlading op. Diepte-ontlading veroorzaakt perma-

nente schade aan de accu en dient te allen tijde te worden 

voorkomen. Zie het eerste punt hieronder. Diepte-ontlading 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor garantie.  
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2 AANDUIDINGEN  
 

3 BEDIENING VERSNELLINGEN

De 360LIMITED Deluxe 7sp is voorzien van 7 naafversnellingen.  

De 360LIMITED Deluxe 3sp is voorzien van 3 naafversnellingen

De versnellingen worden met een draaigreep bediend. 

• Het laagste cijfer komt overeen met het kleinste verzet (licht trappen). 

• Het hoogste cijfer komt overeen met het hoogste verzet (zwaar trappen). 

Met een naafversnelling is het mogelijk om tijdens het trappen te schakelen, en tevens 

in vrijloop of stilstand. Draai van u af om lichter te trappen en draai naar u toe om 

zwaarder te trappen. Als de versnelling niet meteen overschakelt is het voldoende om 

het trappen kort te onderbreken. 

Accu Zadelpenvering Voorrem

Geïntegreerde bel

Display/Besturingssysteem

Draaigreep versnellingen
Achterrem

Verstelbaar stuur

Voorlicht

Voorvorkvering

V-brakes

Electromotor

Gekeurd slot

Trappers

Versnellingsmechanisme

Rollerbrake

Achterlicht 
& remlicht
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Let op: Vooral bij nieuwe fi etsen die nog moeten worden ingereden is de kans 

aanwezig dat de versnellingen ‘overtrappen’. In dit geval is het raadzaam om de 

versnellingen te laten afstellen bij uw 360LIMITED dealer of bij een fi etsenmaker bij 

u in de buurt. Dit hoeft meestal maar éénmalig te worden gedaan.  

Lichter

Zwaarder
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4 VERLICHTING 

De 360LIMITED fi etsen zijn met LED-verlichting uitgerust. Het voorlicht wordt bediend door 

middel van een knop bovenop de lamp. Het kan zo zijn dat uw lamp nog is voorzien 

van een rode strip aan de bovenkant. Deze kunt u voorzichtig recht naar boven eruit 

trekken zodat uw lamp wordt geactiveerd.  

De bediening van het achterlicht wordt gevoed door de accu. 

Dit wordt in H6.3 toegelicht. 

4.1 Batterij en verlichting 
Vervang de batterijen als de verlichting zwakker wordt. 

Verwijder de batterijen als de verlichting voor een lange tijd niet gebruikt wordt. 

Aan/uit
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5 ACCUPAKKET EN LADER 

5.1 Accu uitnemen 
De accu is met behulp van een slot 

beveiligd tegen diefstal en vergrendeld 

om losraken te voorkomen. Steek de 

bijgeleverde sleutel in het accuslot 

en draai tegen de klok in om te 

ontgrendelen. Pak de achterkant van 

de accu beet en schuif het voorzichtig 

uit de bagagedrager 

! Let op: Neem de accu uit de 

bagagedrager, wanneer u de 

fi ets met de auto vervoert. 

5.2 Accu terugplaatsen 
• Schuif de accu voorzichtig in 

 de bagagedrager.  

• Zet de accu op slot door de sleutel  

 met de klok mee te draaien.  

5.3 Laden 
Het opladen van de accu kan zowel 

met de accu nog in de fi ets, alsmede 

wanneer de accu uitgenomen is.  

1.  Sluit de stekker van de lader aan 

  op het contactpunt van de accu. 

2.  Sluit de lader aan op de 

  netspanning. 

Contactpunt

Accucapaciteit

Accuslot
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Powerknop 
De accu wordt nu geladen. Laadlamp op de lader is rood tijdens het opladen en 

springt op groen wanneer de laadbeurt is afgerond.  

 

Druk op de powerknop om de accucapaciteit af te lezen. Het eerste lampje brandt 

rood bij lage spanning.  

 
5.4 Laadadvies 
• Laad de accu uitsluitend op met de geleverde lader.

• De eerste drie keer de accu volledig leegrijden en volledig laden.

• Laat een volledig geladen accu niet langer dan 12 uur aan de lader staan.

• Een accu die leeg is en niet periodiek wordt opgeladen, zal defect raken.

• Zorg ervoor dat het laden van de accu binnen de temperatuurgrenzen 

 plaatsvindt (tussen 0°C en 45°C). Dit verlengt de levensduur en verhoogt 

 de capaciteit van de accu.

• In geval van langdurig niet gebruiken; laad de accu volledig op en 

 koppel de accu binnen 12 uur los van de lader.

• Laad de accu minimaal één keer per twee maanden op.

 

5.5 Waarschuwingen 

Lees de onderstaande waarschuwingen goed door en pas deze toe. 

• Zorg dat er geen kortsluiting plaatsvindt bij het aansluiten van de accu.

• Stel de accu niet bloot aan vuur of hitte.

• Laat de accu niet vallen en beschadig hem niet.

• Dompel de accu niet in water of in een andere vloeistof.

• Maak de accu nooit open zonder toestemming. De accu is voorzien van een zegel. 

 Met het doorbreken van het zegel vervalt de garantie.

• Stop geen vloeistoffen of metaal in de lader.

Temperatuurgrenzen  Minimum  Maximum 

Opladen   0°C  45°C 

Gebruik van trapondersteuning  -15°C  45°C 

Opslag (minimaal 60% tot 80% vullingsgraad)  -10°C  35°C
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• Sluit de lader niet aan met natte handen.

• Raak de lader niet aan in geval van bliksem.

• Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving.

• Gebruik de lader niet voor andere doeleinden.

• Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen.

• Sluit de lader niet aan op de netspanning als de lader niet gebruikt wordt.

• Laad de accu niet op in de volle zon. 

• Laad de accu niet op in strenge kou.

 

5.6 Actieradius 
De actieradius is sterk afhankelijk van de volgende factoren: 

• Ondersteuningsniveau;

• Omgevingstemperatuur;

• Windkracht; 

• Bandenspanning; 

• Rijsnelheid; 

• Gewicht van de berijder en belading;

• Rijgedrag;

• Toestand van de weg;

• Wegrijden in een zware versnelling. 

De gemiddelde actieradius is afhankelijk van de capaciteit van de accu. 

De capaciteit is eenvoudig uit te rekenen door het aantal ampère te 

vermenigvuldigen met de voltage. 
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6 BEDIENING LCD-DISPLAY 

6.1 Aan- en uitzetten 
De display wordt geactiveerd door de ‘aan/uit’ knop ingedrukt te houden.  

De display gaat weer uit door dezelfde ‘aan/uit’ knop ingedrukt te houden. 

6.2 Menu’s 
De display bestaat uit verschillende menu’s. Door kort op de ‘aan/uit’ knop te drukken 

kunt u door het menu scrollen. Hieronder worden de betekenissen in volgorde van het 

scrollen toegelicht: 

1. Trip: Dit staat voor de afstand die de fi ets in één trip heeft afgelegd. Deze kunt u re-

 setten door de ‘+’ en ‘-‘ knop tegelijkertijd ingedrukt te houden en de trip wordt gereset 

2. AVG: Dit staat voor de gemiddelde snelheid die u heeft gefi etst. 

 Deze wordt tegelijkertijd gereset met de trip-stand.  

3. MAX: Dit betekent de maximale snelheid die u heeft gefi etst. 

 Dit wordt tegelijkertijd gereset met de trip-stand.  

4. ODO: Dit staat voor de totale afstand die de fi ets heeft afgelegd en 

 kan niet worden gereset. 

5. Time: Dit is de tijd die u heeft gefi etst in één trip. 

 Deze is tegelijkertijd gereset met de trip-stand.  

6. P: Dit staat voor de power (in wattage) die de motor gebruikt tijden het fi etsen.  

6.3 Helderheid display 
Om de helderheid van de display te verhogen dient u de ‘+’ knop ingedrukt te houden. 

U ziet dan de helderheid van de display hoger worden en het achterlicht branden. 

De verlichting gaat uit door het ‘+’ knopje opnieuw ingedrukt te houden.  

Km/h/AVG/MAX

Trip/ODO/Time/Power

Ondersteuningsniveau

Batterijindicator
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6.4 Walkassist 
De walkassist is een meeloopfunctie die u kunt gebruiken om de fiets aan de hand 

mee te nemen. U activeert de walkassist door het ‘-‘ knopje ingedrukt te houden. 

U merkt dat het voorwiel gaat draaien. Zo kunt u de fiets gemakkelijk meenemen en 

eventueel een dijk o.i.d. opduwen. Zodra u de ‘-‘ knop weer loslaat, wordt de 

walkassist uitgeschakeld.  

 

6.5 Ondersteuning 
De display is voorzien van negen ondersteuningsniveaus. Niveau 1 is de minste 

ondersteuning en niveau 9 is de sterkste ondersteuning. Door op het ‘+’ knopje te 

drukken, bouwt u de snelheid op en met het ‘-‘ knopje bouwt u de snelheid af. 

De sterkste stand is met name geschikt om in heuvel- en bergachtig terrein maximale 

ondersteuning te hebben bij snelheden lager dan 25 km/u. Het is verstandig om indien 

de omstandigheden het toelaten, een lage ondersteuningsstand te gebruiken om een 

hoge actieradius te kunnen behalen. 
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7 ONDERHOUD 

De frequentie van controle en onderhoud varieert per onderdeel. De aangegeven fre-

quenties zijn gebaseerd op een regelmatig gebruik op normale wegen en fietspaden. 

7.1 Maandelijks 
Controles: 

• Zitten de asmoeren van de wielen goed vast. 

• Zijn de banden nog in goede staat en op spanning. 

• Is de reflecterende strip op de zijkant van de banden schoon. 

• Werken de voor- en achterrem optimaal. 

• Werkt de verlichting. 

• Zitten zadel en stuurpen goed vast in het frame en is de maximum 

 markering niet zichtbaar. 

• Zitten de pedalen en de cranks goed vast. 

• Is er geen speling op het balhoofdstel. 

• Is de spaakspanning goed en slingeren de wielen niet. 

Schoonmaken: 

• De naven & de trapas. 

• De ketting & de tandwielen. Smeer met olie. 

 

7.2 Halfjaarlijks 
Smeren: 

• Pedaalas met vaseline; 

• Balhoofdstel met lagervet;

• Bevestigingsbouten met vaseline; 

• Schroeven van het zadel en het stuur met vaseline; 

• Controleer de assen van de wielen en smeer met lagervet; 

• Smeer de zadel- en stuurpen in met poetsolie. 

7.3 Jaarlijks 
Breng de fiets minstens één keer per jaar naar een servicepunt bij u in de buurt voor 

een servicebeurt. De fiets wordt met name gecontroleerd op: 

• Remmen; 

• Verlichting; 

• Spaakspanning; 

• Lagers; 

12



• Aandrijving. 

Als de fiets het hele jaar in gebruik is, dan is het raadzaam twee servicebeurten uit te 

laten voeren; een grote in het voorjaar en een kleine in het najaar. 

7.4 Bandenspanning 

Het is van belang dat de banden de juiste spanning hebben. De voordelen: 

• Vergroot de actieradius van de accu;

• Beter grip op de weg; 

• Minder slijtage; 

• Minder snel lekkage; 

• Sneller en beter remmen; 

• Beschermt de velgen beter tegen schokken;

• Kost minder energie tijdens het trappen. 

 

De juiste spanning staat vermeld op de zijkant van de band. 

Controleer de spanning indien mogelijk met een bandenspanningsmeter. 

7.5 Ketting 
• Maak de ketting grondig schoon met een harde kwast en een 

 milieuvriendelijke ont-vetter. 

   

7.6 Schoonmaken 
Tips bij het schoonmaken: 

• Gebruik vloeibare zeep in lauw of warm water;

• Sproei de fiets met een tuinslang af en wrijf hem met een droge doek of 

 zeemleer droog;

• Gebruik nooit een hogedrukreiniger. De stoom- of waterstraal is te krachtig 

 en kan noodzakelijk vet verwijderen;

• Behandel het lakwerk na schoonmaken eventueel met vloeibare autowas;

• Werk beschadigingen in het lakwerk bij met een lakstift;

• Smeer de aluminium delen licht in met poetsolie. Handig alternatief is inspuiten 

 met siliconenspray. 
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8 360LIMITED INSTELLINGEN 

Uw 360LIMITED E-bike is voor de aankoop geheel op maat gemaakt voor een optimale 

en meest comfortabele zitpositie. Hierdoor zijn de onderstaande punten niet direct 

van toepassing. Mocht er toch een reden zijn voor het bij- of opnieuw afstellen van de 

zadelhoogte of de positie van het stuur dan volgt u de stappen die hier volgen: 

8.1 Zadelhoogte 
1. Draai de zadelpenklem los.

2. Zet het zadel op de gewenste hoogte.

3. Draai de zadelpenklem vast.

4. Controleer altijd of het zadel goed vast zit.

Zadelpenklem
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8.2 Stuurhoogte 
Om de hoogte van het stuur te verstellen dient u de volgende stappen te volgen: 

1. Duw het schuifje op het stuur naar boven en duw de hendel naar boven.

2. Draai het stuur naar van u af tot dat u in de stuurpen een inbusbout ziet.
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3. Draai met een inbussleutel de inbusbout los zodat u het stuur onafhankelijk van het  

wiel kunt draaien.

4. Zet het stuur in de gewenste hoogte en draai de inbusbout weer vast. 

 Let erop dat het stuur recht staat ten opzichte van het wiel.

5. Draai de inbusbout weer vast met de inbussleutel en zet het stuur in de 

 gewenste positie.

6. Controleer altijd goed of het stuur goed vast zit. 

Inbusbout
in stuurpen

16



8.3 Afstelling stuur 

1. Duw het schuifje op het stuur naar boven en duw de hendel naar boven. 

2. Zet het stuur in de gewenste positie. 

3. Duw de hendel weer terug in positie totdat het schuifje ook weer in de 

 originele positie klikt.  

4. Controleer altijd goed of het stuur vast zit.  

Schuifje

Hendel
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Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@360Bike.nl.
Tot slot wensen wij u veel rijplezier met uw 360LIMITED Deluxe E-bike. 


