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CONTACT EN KLANTENSERVICE

Heb je een vraag over jouw Oxboard?  
Dan kun je contact opnemen met onze klantenservice. 

Oxboard per post
OXBOARD B.V.
Langendijk 21
5652 AX  EINDHOVEN

Oxboard per telefoon
Je kunt ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bereiken 
op dit telefoonnummer:
+3140-7505678

Oxboard per e-mail
Via onze website www.oxboard.nl kun je het online  
contactformulier invullen. Je kunt natuurlijk ook een e-mail 
sturen naar info@oxboard.nl. Bij vragen over garantie kun 
je een e-mail sturen naar service@oxboard.nl.



Voorwoord

OXBOARD: legt de wereld aan je voeten…

Gefeliciteerd! Jij bent de nieuwe eigenaar van een Oxboard. Een praktisch en leuk vervoermiddel waar je veel plezier  
van gaat hebben. Vanaf nu ben je onderdeel van de Oxboard community. Vergeet vooral niet om je Oxboard te delen  
met vrienden en familie; veel rijplezier verzekerd!

Wij zeggen niet voor niets: It’s fun, easy and electric. Oxboard moves… YOU.

Waarschuwing
Natuurlijk gaan we ervan uit dat je op een veilige en verantwoorde manier omgaat met je Oxboard. Het gebruik van  
een Oxboard is niet geheel zonder risico. Zeker niet wanneer je je Oxboard niet op een verantwoorde manier gebruikt. 
Een Oxboard moet je leren gebruiken, net zoals je hebt leren fietsen. 

Het gebruik van het Oxboard is geheel op eigen risico. Lees daarom deze handleiding goed door, zodat je veilig 
gebruik maakt van het Oxboard. 

Oxboard B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade en verwondingen aan jezelf en aan anderen.  
Bescherm jezelf daarom goed met een helm en knie- en elleboogbescherming. Mocht je vallen dan vangt de  
bescherming een groot deel van je val op.
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1.  OXBOARD PRODUCTBESCHRIJVING

1.1 Oxboard beschrijving
  Het Oxboard is een personal transporter. Het is een  

board met twee wielen, één aan elke kant. Oxboard 
heeft twee ingebouwde motoren die gevoed worden 
door een batterijpakket. Met het Oxboard kun je  
voor- en achteruit rijden, maar ook naar links en  
rechts een bocht maken.  
Het compacte design zorgt ervoor dat je je Oxboard  
zowel binnen als buiten kunt gebruiken. 

  Het Oxboard is een slim apparaat dat reageert op  
je gewichtsverdeling. Het is dan ook de kunst om  
met name ontspannen op het Oxboard te staan;  
het Oxboard geeft juist dan de beste balans.  
Het Oxboard reageert direct wanneer je je gewicht 
“ongelijk” verdeelt; leun je naar voren, dan rijd je naar 
voren, leun je naar links, dan maakt het Oxboard een 
bocht naar links, etc. 

1.2 Oxboard onderdelen

 1 Crashbumpers 
 2  Rubberen mat met daaronder de sensoren die  

aanvoelen hoe je op het Oxboard leunt
 3 Batterij indicatoren 
 4 Motor, wiel en banden
 5 LED lampjes (2x)
 6 Aan-knop
 7 Aansluitpunt voor oplader 
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2. HOE WERKT JOUW OXBOARD?

2.1 Aan de slag met jouw Oxboard
  Neem jouw Oxboard uit de doos en plaats hem op  

een vlakke ondergrond.

2.2 Activeren Oxboard en batterijindicator
  Als je de verlichting van het Oxboard als de voorzijde 

beschouwt, dan vind je de schakelaar van je Oxboard 
aan de rechter achterzijde. Door deze chroomkleurige 
knop tenminste 2 seconden ingedrukt te houden  
activeert het Oxboard zichzelf en brandt de batterij- 
indicator op (te vinden aan de bovenzijde; iets rechts 
van het midden). Voordat je je Oxboard gaat gebrui-
ken is het belangrijk dat je kijkt of hij voldoende opge-
laden is voor gebruik (zie ook 7.1), anders kun je niet  
zo lang van je Oxboard genieten. Daarnaast is het  
belangrijk om te kijken of hij schoon is en er niets  
tussen te wielen zit. 

2.3 Zo stap je veilig op en af van je Oxboard
  Wanneer je veilig op je Oxboard wilt stappen leg je 

hem eerst op een vlakke ondergrond. Zet je dominante 
voet voorzichtig op het Oxboard en zorg ervoor dat  

  al je gewicht op je andere voet leunt. Vervolgens zet  
je je tweede voet in een vlug tempo op het Oxboard.  
Terwijl je dit doet verdeel je je gewicht over beide  
voeten. Plaats je voeten tegen de zijkant van de  
wielbescherming met je tenen over de rand van het 
board zodat deze als het ware vrij komen te hangen. 
Sta rechtop en ontspan!

  Je staat nu veilig op je Oxboard. Gemiddeld duurt  
het de eerste keer vijf minuten voordat je echt goed 
op je Oxboard staat. Neem hier dus de tijd voor,  
anders kan het mis gaan. Laat je in het beginnen  
ondersteunen. 

  Je blijft stilstaan (in balans) door je gewicht gelijkma-
tig over het lichaam te verdelen. Doe je dit niet dan 
reageert het Oxboard op de plek waar het meeste 
gewicht leunt. Leun je naar voren of achteren, dan rijd 
je voor of achteruit. Leun je naar links of rechts, dan 
draai je naar links of rechts. Zie afbeeldingen volgende 
pagina >

Wanneer je van het Oxboard wilt afstappen dan doe je  
dit door met je dominante voet naar achter te stappen. 
Zorg ervoor dat je gewicht op deze voet leunt wanneer  
je afstapt. In een vloeiende beweging stap je af met de 

andere voet. Op deze manier rijdt het Oxboard niet door 
terwijl jij nog met één voet op het Oxboard staat. Je stapt 
altijd achteruit van je Oxboard af. Wanneer je vooruit afstapt, 
rijdt het Oxboard door en kom je mogelijk ten val.
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2. HOE WERKT JOUW OXBOARD?

2.4  Deactiveren (uitzetten) Oxboard
  Wanneer je Oxboard 10 minuten niet wordt gebruikt,  

schakelt deze zichzelf automatisch uit. Dit kan je ook  
zelf doen met de afstandsbediening; druk op de knop  
met het gesloten slotje en het Oxboard schakelt uit  
(de batterij-indicator dooft).

2.5 Hoe laad je je Oxboard op?
  Neem alleen de bijgeleverde adapter en steek de  

stekker van de adapter in het stopcontact (het lampje  
op de adapter licht groen op). Aan de andere zijde van  
de adapter tref je een kabel aan met een aansluitpunt.  
Dit aansluitpunt bestaat (aan het uiteinde) uit een 
zwarte kunststof plug met drie gaatjes. Aan de bui-
tenzijde van deze plug zie je een kleine inkeping. Het 
contact op je Oxboard (onder de schakelaar) bestaat 
uit een chroomkleurige cirkel met drie pennen en een 
kleine richel. 
Schuif nu het aansluitpunt in het contact terwijl de  
inkeping over de richel schuift! De batterij-indicator 
gaat knipperen en het lampje op de adapter brandt  
nu rood; het opladen is begonnen. 

aansluitpunt adapter     contact Oxboard met inkeping en richel

Als jouw Oxboard (bijna) leeg is, is de oplaadtijd ca. 2,5 uur.

Tip: laad je Oxboard niet langer op dan nodig is. Doe je dit 
wel dan gaat de kwaliteit van de batterij achteruit en gaat 
de batterij steeds sneller leeg. 

Wanneer het lampje van de adapter en de batterij-indicator 
GROEN oplichten is het Oxboard volledig opgeladen en 
klaar voor gebruik. 
Na enig gebruik zal de batterij-indicator GEEL kleuren;  
de batterij is dan nog voor 50% of minder opgeladen. 
Zodra de batterij-indicator ROOD kleurt is de batterij 20% 
of minder opgeladen. Ga dan niet verder met rijden en laad 
het Oxboard weer op. Bij gebruik van het Oxboard met een 
rood brandende batterij-indicator loop je het risico dat het 
Oxboard plots stilvalt en kom je mogelijk ten val.

2.6 Veiligheidsadviezen
  Wanneer je op het Oxboard rijdt, raden wij jou aan  

om gebruik te maken van beschermingsmateriaal. 
Draag op zijn minst een helm, elleboog- en kniebe-
scherming. Mocht je vallen dan vangt deze bescher-
ming een groot deel van de klap op en kan ernstig 
letsel worden voorkomen.
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3. BEDIENING OXBOARD EN SPECIALE FUNCTIES

3.1  Afstandsbediening
  Bij je Oxboard is een afstandsbe-

diening geleverd. Bewaar deze 
goed ook al gebruik je deze niet 
dagelijks. De afstandsbediening 
reageert tot een maximale afstand 
van vijf meter en hiermee kun je je 
Oxboard uitschakelen, (de)blokke-
ren en uitbalanceren (zie 2.4). Let 
op: De eerste generaties Oxboard 

  hadden een andere afstandsbediening met 2 knoppen 
(blokkeren/deblokkeren)

3.1.1 Aan-/uitzetten
  Je kunt het Oxboard uitzetten door te drukken op 

knop 1 op de afstandsbediening. Een geluidje (korte 
pieptoon) bevestigt dat het Oxboard is uitgeschakeld. 
De batterij-indicator gaat uit. Je kunt het Oxboard 
aanzetten met behulp van knop 1+2. Na 1 uur zal het 
Oxboard automatisch worden uitgeschakeld. Je kunt 
het Oxboard dan alleen aanzetten met behulp van de 
aan-/uitknop op de afstandsbediening. 

3.1.2 Schakelaar sensitiviteitsmodus 
  Er zijn twee instellingen om het maximumvermogen/

de maximumsnelheid van een Oxboard te controleren. 
Een laagsensitieve leermodus vs een hoogsensitieve 
ervaren modus. Schakel het Oxboard in met behulp 
van de aan-/uitknop (je hoort een lange pieptoon). 
Druk op knop 4 totdat je de korte pieptoon hoort. 
Druk op de aan-/uitknop om het Oxboard uit  
te schakelen. 

  Snelheidswaarschuwing: Bij een snelheid hoger  
dan 10 km/u begint het Oxboard te piepen.

  Zonder een afstandsbediening zijn de stappen als 
volgt: Zet het Oxboard aan door op de aan-/uitknop  
te drukken (je hoort een lange pieptoon); druk voor  
de tweede keer op de aan-/uitknop binnen 2 seconden. 
Een korte pieptoon bevestigt de aanpassing. Druk op 
de aan-/uitknop om het Oxboard uit te schakelen. 

3.1.3 Balanceren Oxboard
  Na enige tijd of na hardhandig gebruik, kan het  

Oxboard ongebalanceerd aanvoelen: tijdens het rijden 
voelt het Oxboard dan aan alsof hij zwabbert of  
waggelt. Dit kan worden opgelost door het Oxboard 
uit te balanceren.  
 
Dit werkt als volgt:

 1.    Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om  
deze functie aan te zetten. 

 2.   Plaats het Oxboard op een vlakke ondergrond 
(voetplaten parallel en horizontaal ten opzichte  
van de grond).

 3.   Druk knop 1 + 2 tegelijk in. Houd ingedrukt tot aan 
de volgende pieptoon (2-3 seconden). Laat na de 
pieptoon de knop los. De voor- en achterlichten 
beginnen te knipperen en het huidige profiel is  
met succes geladen. 

 4.   Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om op  
te slaan en om het Oxboard uit te schakelen. 

Zonder afstandsbediening zijn de stappen als volgt:  
Plaats het Oxboard op een vlakke ondergrond (voetplaten 
parallel en horizontaal ten opzichte van de grond).  
Houd de aan-/uitknop ingedrukt. Je hoort eerst een  
activeringsgeluid. Houd de knop ingedrukt tot aan de  
volgende pieptoon (2-3 seconden). Laat na de pieptoon  
de knop los.  De voor- en achterlichten beginnen te  
knipperen en het huidige profiel is met succes geladen. 
Druk op de aan-/uitknop op het Oxboard om op te slaan 
en om het Oxboard uit te schakelen (een korte pieptoon 
bevestigt dat het Oxboard is uitgeschakeld).
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4. OXBOARD VOORZORGSMAATREGELEN/ADVIEZEN 

In dit hoofdstuk staan een aantal voorzorgsmaatregelen be-
schreven. Om ervoor te zorgen dat jouw ervaringen met het 
Oxboard altijd positief en plezierig zijn is het belangrijk dat je 
deze adviezen ter harte neemt. Wanneer je deze maatregelen 
niet naleeft dan kan dit resulteren in blessures en (zware) 
verwondingen met mogelijk de dood tot gevolg. Oxboard is 
onder geen enkel beding verantwoordelijk voor schade die 
men bij zichzelf of bij anderen veroorzaakt. De adviezen:
-  wanneer je gebruik maakt van het Oxboard zorg ervoor 

dat je op zijn minst elleboog- en kniebescherming en  
een helm draagt;

-  kinderen moeten minimaal 20 kilogram wegen en altijd 
onder toezicht zijn van minimaal één volwassene;

-  wanneer je een hartaandoening of een hoge bloeddruk 
hebt of regelmatig flauwvalt, wordt geadviseerd niet  
met het Oxboard te rijden; 

-  zwangere vrouwen en mensen met een handicap mogen 
niet op het Oxboard rijden;

-  je mag geen gebruik maken van het Oxboard wanneer je 
alcohol hebt gedronken of drugs hebt gebruikt;

-  houd rekening met de lokale verkeersregels; 
-  rijd nooit met meer dan één persoon op het Oxboard; 

-  zorg ervoor dat eventuele bagage en het gewicht van 
de persoon die op het Oxboard rijdt niet meer dan 120 
kilogram is. Geadviseerd wordt helemaal geen bagage 
mee te nemen tijdens het gebruik van het Oxboard.  
Je verliest dan eerder de controle; 

-  rijd altijd verantwoord zodat je jezelf en anderen niet  
in gevaar brengt;

-  houd er rekening mee dat wanneer je ergens onderdoor 
rijdt je op het Oxboard ongeveer 10 centimeter groter 
bent dan normaal;

-  zorg ervoor dat je niet afgeleid wordt tijdens het gebruik 
van het Oxboard om ongelukken te voorkomen.  Denk 
hierbij aan het gebruik van je mobiele telefoon en aan 
het luisteren naar muziek;

-  vermijd gladde ondergronden zoals ijs, sneeuw en natte 
ondergronden. Het Oxboard kan gaan slippen. 

-  vermijd wegen met takken, losse stenen en andere voorwer-
pen. Wees voorzichtig op een onregelmatige ondergrond.

Disclaimer: Het gebruik van het Oxboard op de openbare weg is in  
Nederland (nog) niet toegestaan. Ook bent u niet verzekerd tegen eventueel 
letsel en schade die u aan anderen toebrengt. Oxboard aanvaardt geen  
aansprakelijkheid hiervoor. 

5. GEWICHTS- EN SNELHEIDSLIMIETEN

5.1 Minimale en maximale gewicht
  Jouw Oxboard reageert voornamelijk op gewicht. 

Daarom is er een minimum en maximum gewicht  
geadviseerd, zodat jij maximaal van je Oxboard  
kunt genieten. 

 Minimale gewicht: 20 kilogram
 Maximale gewicht: 120 kilogram

5.2 Maximale snelheid in kilometer per uur
  Om ongelukken te voorkomen wordt er een  

maximale snelheid geadviseerd.

  Maximale snelheid beginners en op de stoep:  
6 kilometer per uur 

  Maximale snelheid overig:  
15 kilometer per uur (begrensd) 
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6. MOGELIJK GEBRUIKSHINDER EN OMGEVINGSBEPERKINGEN

Er zijn een aantal factoren waardoor een actieradius  
van 15-20 km minder wordt. Dit zijn de volgende factoren:

• Terrein 
  Wanneer je op een vlakke en gladde ondergrond rijdt, 

zorgt dit ervoor dat je lange afstanden kunt rijden. 
Wanneer je omhoog rijdt of op een ruwe en ongelijke 
ondergrond rijdt zorgt dit ervoor dat je Oxboard  
harder moet werken om jou te transporteren.  
Hierdoor gaat je batterij sneller leeg.

• Gewicht 
  Het gewicht van de bestuurder heeft ook invloed op 

de afstand. Bij een licht persoon hoeft jouw Oxboard 
minder hard te werken om je te verplaatsen waardoor 
de afstand langer wordt en de batterij minder snel  
op gaat.

• Temperatuur 
  Zorg ervoor dat wanneer je je Oxboard gebruikt  

het niet kouder is dan -15 graden Celsius of warmer 
dan 50 graden Celsius.

• Batterij opladen 
  Zorg ervoor dat je je Oxboard niet te lang in de  

oplader laat zitten. Doe je dit wel, dan kan dit de  
batterij verslechteren. Dit heeft onder andere als ge-
volg dat je geen lange afstanden meer kan afleggen en 
dat je steeds korter van je Oxboard kunt genieten.

• Snelheden en rijstijl 
  door constant een gemiddelde snelheid aan te houden 

en niet te vaak achter elkaar abrupt te stoppen zorg je 
ervoor dat je langere afstanden kunt afleggen. 

7. BATTERIJINFORMATIE EN -SPECIFICATIES

7.1  Te lage batterijinhoud
  Wanneer de batterij-indicator rood kleurt, betekent 

dit dat je batterij bijna leeg is. In dit geval mag je niet 
meer verder rijden en dient het Oxboard te worden 
opgeladen. Wanneer je doorrijdt in deze situatie, loop 
je het risico dat het Oxboard abrupt stopt en kom je 
ten val. Daarnaast kun je de batterij beschadigen wat 
ervoor zorgt dat de batterij niet optimaal meer werkt. 

7.2 Bijzondere situaties
 Bel direct de klantenservice wanneer je:
 •  merkt dat er een rare lucht bij de batterij  

vandaan komt;
 •  merkt dat de batterij erg warm wordt,  

terwijl jij op je Oxboard rijdt;
 •  merkt dat er iets lijkt te lekken uit de batterij  

en/of je Oxboard.

  Probeer het probleem niet zelf op te lossen, want zo 
kun je de batterij en je Oxboard beschadigen. 

Onderdeel Parameter

Type batterij Lithium-ion

Oplaadtijd 2 tot 3 uur 

Voltage 36V

Capaciteit 2-4 Ah

Operationele temperatuur -15 tot 50 C°

Oplaad temperatuur 0 tot 40 C°

Opbergperiode (bij ~20 tot 25 C°) Maximaal 12 maanden

Luchtvochtigheid in de opslagruimte 5% tot maximaal 95%
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8. HOE ONDERHOUD JE JE OXBOARD EN HOE SLA JE HEM OP?

8.1 Onderhoudsstappen
 •  Zorg ervoor dat je het Oxboard tijdig uit de  

oplader haalt en hem uitzet.
 •  Kijk of er geen beschadigingen zijn aan je Oxboard 

en check of je wielen nog stevig zijn en genoeg 
profiel hebben.

 •  Maak een doekje een klein beetje vochtig.  
Gebruik een klein beetje zeep en maak je Oxboard 
schoon. Zorg ervoor dat er geen water terecht komt 
bij je Aan-knop, oplaadpoort, onder de rubberen 
matten en in de wielen. 

8.2  Opslagtips
 •  Zorg ervoor dat je je Oxboard op een droge plek 

bewaart, zodat er geen vloeistoffen in je Oxboard 
terecht kunnen komen. 

 •  Zorg ervoor dat je Oxboard volledig is opgeladen. 
Indien je hem langer dan drie maanden opslaat, 
laad hem dan elke drie maanden op, om de batterij 
in goede conditie te houden. 

 •  Je Oxboard mag niet in een té koude of té warme 
ruimte worden opgeborgen. 

 •  Voorkom dat er stof in je Oxboard terecht komt 
door hem in de originele doos te bewaren of hem  
te sealen met folie. 

 •  Sla je Oxboard binnenshuis op, in een droge ruimte 
bij een gematigde temperatuur. 

9.  OXBOARD SPECIFICATIES EN EEN LIJST VAN GELEVERDE PRODUCTEN

9.1 Oxboard specificaties

Netto gewicht 11 kilogram

Belasting 20 - 120 kilogram inclusief 

  eventuele bagage

Maximale snelheid 15 kilometer per uur

Maximale afstand 15 tot 20 kilometer

Maximale hoek 15 graden

Draaicirkel 360 graden

Batterij Lithium-ion

Stroomvoorziening AC 100-240V/50-60HZ

Afmetingen 584 x 186 x 178 millimeter

Afmeting Oxboard tot de grond 30 millimeter

Platform hoogte 110 millimeter

Banden Holle banden

Batterijvoltage  36 V

Batterij capaciteit 2-4 Ah

9.2 Geleverde producten

Oxboard 1 stuks

Oplader 1 stuks

Afstandsbediening 1 stuks

Handleiding 1 stuks
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11. GARANTIE EN REGISTRATIE

11.1 Garantievoorwaarden
  Je factuur is je garantiebewijs. De factuurdatum is  

ook de ingangsdatum van de garantie. 
 Je hebt geen garantie wanneer blijkt:
 •  dat je zelf hebt geprobeerd je Oxboard te repareren 

en hierdoor eventuele schade of systeemfouten 
hebt verergerd;

 •  dat je je niet aan de adviezen uit deze handleiding 
hebt gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de manier 
van opslaan, gewichtslimieten en hoe je je Oxboard 
moet onderhouden en gebruiken;

 •  dat er onverwachte schade is ontstaan, door de 
gebruiker zelf, bij zware trillingen (geen vlakke  
ondergrond), slijtage, een botsing met iemand of 
een voorwerp, of waterschade;

 •  dat er andere schade is ontstaan die niet gere-
lateerd is aan het productontwerp, de techniek, 
fabricagefouten of kwaliteitscontrole;

 •  dat het defect is ontstaan door typische slijtage, 
overmatig gebruik, waterschade en schade als  
gevolg van extreme weersomstandigheden.

 Wil je zeker weten dat jouw defect onder de garantie valt, 
neemt dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via 
door een e-mail te sturen naar service@oxboard.nl of te 
bellen naar +3140-7505678. 

11.2 Garantie en reparaties
  Oxboard geeft 1 jaar garantie op fabrieksfouten. Je 

kunt een garantieclaim binnen deze termijn aanmelden 
via service@oxboard.nl. We nemen dan zo spoedig 
mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) contact met 
je op om een ophaalafspraak voor jouw Oxboard te 
maken. Aan deze afspraak zijn geen kosten verbonden. 
Na ontvangst van het defecte Oxboard wordt deze 
binnen 5 werkdagen gerepareerd. Indien de reparatie  
onder de garantievoorwaarden valt (deze staan hier- 
boven beschreven) dan worden er geen kosten in 
rekening gebracht. Indien de reparatie niet onder de 
garantievoorwaarden valt dan nemen we vóór de  
reparatie contact met je op over de reparatiekosten. 
Pas na jouw goedkeuring gaan we over tot reparatie 
en het Oxboard met een factuur naar je terugsturen. 

 Besluit je om jouw Oxboard niet te laten repareren  
  dan sturen we het defecte Oxboard weer naar je  

terug met een factuur voor verzend- en onderzoeks-
kosten á € 50.-.

11.3 Registreren
  Het loont om jouw Oxboard op onze website  

te registreren. Wij hebben een speciaal Oxboard  
AMBASSADEUR programma ontwikkeld. Kijk snel  
op onze website en registreer je als ambassadeur.  
Er wacht al een eerste verrassing voor iedereen die 
zich registreert. Het serienummer op de afstands- 
bediening is uniek voor elke OXBOARD en is jouw 
sleutel tot de vele voordelen die wij Oxboard  
AMBASSADEURS geven.
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