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 Important Information 

Ważne informacje 
Upon delivery: / Podczas dostawy: 

1. Make sure the device is not damaged - if it is, ask the courier to create a damage report and 

return the parcel, 

/ Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone. Jeśli widzisz jakiekolwiek uszkodzenia, poproś 

kuriera o spisanie protokołu szkody oraz zwrócenie przesyłki do nadawcy, 

2. Test the device in front of the courier, especially if there is any visible damage to the outer 

packaging. The parcel is insured, and the parcel company is responsible for proper transit. 

/ Sprawdź urządzenie w obecności kuriera, szczególnie gdy widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia 

zewnętrznego kartonu. Przesyłka jest ubezpieczona, a firma kurierska odpowiedzialna za 

transport. 

Before first use / Przed pierwszym użyciem: 

1. Read this user manual, 

/ Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, 

2. Install the newest version of official mobile app to unlock the device. After successfully 

connecting the device via the app, depending on the app either choose the Lock/Unlock icon and 

confirm "Permanent unlock", or go to Settings and disable "Transport mode". Turn the device off 

and on again, 

/ Zainstaluj najnowszą wersję oficjalnej aplikacji mobilnej. Po połączeniu się z urządzeniem w 

aplikacji, zależnie od wersji aplikacji wybierz ikonę "Lock/Unlock" i potwierdź "Permanent unlock" 

lub przejdź do ustawień ("Settings") i wyłącz "Transport mode". Wyłącz i włącz urządzenie 

ponownie, 

3. Please use the included gift - protective foam and double-sided tape to protect the device during 

learning or transition period, 

/ Prosimy użyć załączonej w prezencie pianki ochronnej wraz z dwustronną taśmą, do ochrony 

monocykla w czasie nauki jazdy lub w okresie przejściowym. 

Before each use / Przed każdym użyciem: 

1. Make sure of proper tyre air pressure, to match the values marked on the tyre, 

/ Upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponie jest odpowiednie do wartości na niej podanych, 

2. Make sure of proper battery charge. Do not ride the device when the battery is low, 

/ Upewnij się, że stan naładowania akumulatora jest odpowiednio wysoki, 

3. Make sure the charging port and all other ports are closed correctly. 

/ Upewnij się, że port ładowania oraz wszelkie inne porty zostały poprawnie zamknięte. 

Charging / Ładowanie: 

1. Use the included original charger only, for your safety and to keep your warranty valid, 

/ Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki załączonej w zestawie, dla własnego 

bezpieczeństwa oraz w celu utrzymania ważności gwarancji, 

2. Do not use any charging accessories, adapters or extenders, 

/ Nie używaj żadnych akcesoriów do ładowania, przejściówek czy przedłużaczy, 

3. Always connect the charger to the device first, then to the outlet. Do the opposite when 

unplugging the charger, 

/ Zawsze podłączaj ładowarkę najpierw do urządzenia, a później do kontaktu. Odwrotnie, kiedy 

odłączasz, 

4. Do not drain the battery completely, as it may damage the battery, 

/ Nie dopuszczaj do kompletnego wyładowania akumulatora – grozi to jego uszkodzeniem, 
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5. Do not store the unicycle charged below 50% longer than 2 days, 

/ Nie przechowuj monocykla naładowanego poniżej 50% dłużej niż 2 dni, 

6. Do not leave the unicycle charging overnight, 

/ Nie pozostawiaj monocykla do ładowania w ciągu nocy, 

7. Do not leave the unicycle charging unattended, 

/ Podczas ładowania nie pozostawiaj monocykla bez nadzoru, 

8. Do not wait for the battery charge to drop before charging. It is better for the battery to charge 

the device frequently, even after each ride, than waiting for the battery charge to drop 

significantly, 

/ Nie czekaj na wyładowanie akumulatora przed jego naładowaniem. Korzystniej dla 

akumulatora jest ładować go częściej, nawet po każdej przejażdżce monocyklem, niż czekać 

do spadku stanu naładowania, 

9. Do not charge in temperature below 0°C, 

/ Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C. 

After each use / Po każdym użyciu: 

1. Clean the device from any mud or water, 

/ Wyczyść urządzenie z wody / błota, 

2. Let it dry in levelled position (do not lay it on a side, but keep it straight like when riding – you can 

use a parking stand accessory or a wall as support), 

/ Pozostaw monocykl w pozycji pionowej (nie kładź go na boku, tylko postaw na stojaku lub oprzyj 

o ścianę, w tej samej pozycji, jak podczas jazdy), aby umożliwić prawidłowe wysuszenie się 

urządzenia, 

3. Wait for the unicycle to dry and return to room temperature before charging. 

/ Przed ładowaniem poczekaj aż monocykl powróci do temperatury pokojowej. 

Cleaning / Czyszczenie: 

1. First, make sure the device is turned off, 

/ Najpierw upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, 

2. To clean the motor, use a dry microfibre cloth, and put it between the motor and casing. Remove 

all water and mud by pressing the cloth while spinning the wheel with your hand, 

/ W celu czyszczenia silnika, użyj suchej ściereczki z mikrofibry i umieść ją między silnikiem, a 

obudową. Usuń wszystkie pozostałości wody i błota na silniku dociskając ściereczkę i obracając 

koło ręką, 

3. To clean the casing, use clean cotton pads, moving the pads from top to bottom. Replace the pads 

frequently when they are getting dirty or soaked in water/mud. Note that mud and sand may 

scratch the outer casing – it is normal. 

/ W celu czyszczenia obudowy, użyj bawełnianych płatków / wacików, przesuwając je z góry do 

dołu. Często wymieniaj waciki na nowe, gdy tylko się pobrudzą lub zostaną nasączone 

wodą/błotem. Pamiętaj, że błoto i piasek mogą zarysować obudowę urządzenia – to normalne 

zjawisko. 

Storing / Przechowywanie: 

1. Store the unicycle in room temperature, 

/ Przechowuj monocykl w temperaturze pokojowej, 

2. Do not store the unicycle in temperature below 0°C or above 39°C, 

/ Nigdy nie przechowuj monocykla w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 39°C, 

3. Do not leave the unicycle on direct sunlight, as it may damage the battery, 

/ Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bezpośrednio na słońcu – grozi to uszkodzeniem akumulatora, 

4. Do not leave the unicycle in the car that is exposed on direct sunlight, as the temperature in the 

car may exceed the safe storage temperature, 

/ Nie pozostawiaj monocykla w samochodzie stojącym bezpośrednio w słońcu, jako że 

temperatura wewnątrz samochodu może przekroczyć temperaturę bezpieczną do 

przechowywania monocykla, 

5. Store the device only in dry and well-ventilated rooms, 

/ Przechowuj urządzenie wyłącznie w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, 

6. When storing the unicycle for longer (e.g. during winter) make sure to keep the battery charged 

above 50% (preferably ~80%) and then charge it at least once a month (even when not in use). It is 
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best to store the unicycle in the original packaging, 

/ W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas (np. przez okres zimowy) upewnij 

się, że akumulator jest naładowany przynajmniej w 50% (najlepiej w ok. 80%) i ładuj go 

przynajmniej raz w miesiącu (nawet gdy urządzenie nie jest użytkowane). Najlepiej przechowywać 

urządzenie w oryginalnym opakowaniu. 

7. You should keep the original packaging with included padding. It will come handy if you 

ever need to ship the unicycle somewhere else. 

/ Zaleca się zachować oryginalne opakowanie wraz z piankami. Opakowanie może się 

przydać jeśli kiedykolwiek potrzebne będzie wysłanie monocykla w inne miejsce. 

Device wear, exploitation and usage: / Eksploatacja, zużycie urządzenia: 

1. The inner tube and the tyre are subject to quick exploitation, this is completely normal, caused by 

both using them when riding and aging of the rubber, 

/ Dętka i opona to elementy podlegające eksploatacji, ich zużycie jest kwestią normalną, ze 

względu na używanie ich podczas jazdy oraz sam czas starzenia się gumy, 

2. The unicycle has only one wheel, so pay extra attention to your safety, by cleaning the rim from 

any mud, dust, dirt or water, to not allow any substances enter inside the tyre and not result in 

abrasion or puncture of the inner tube, 

/ W monocyklu jest tylko jedno koło, dbaj o swoje bezpieczeństwo regularnie czyszcząc obręcz 

(felgę) z wszelkich zabrudzeń, pyłów, osadu i wody, aby te nie dostały się do środka i nie 

spowodowały przetarcia dętki, 

3. For best safety and highest comfort, it is recommended to replace the inner tube every about 300 

km and the tyre every about 1000 km, or earlier when necessary (heavy usage, puncture of the 

inner tube or any dirt or water entering the inside of the tyre - between the rim and tyre). Keeping 

the unicycle unused for a longer period of time will still cause inner tube and tyre to age naturally, 

/ Dla zachowania najwyższej jakości warunków jezdnych oraz bezpieczeństwa, zaleca się wymianę 

dętki co około 300 km oraz opony co około 1000 km, lub częściej - zależnie od potrzeb (w 

przypadku częstszej eksploatacji, przebicia dętki, czy też dostania się zabrudzeń między felgę a 

oponę). Dłuższe pozostawienie monocykla nieużywanego, nadal powoduje naturalne starzenie się 

dętki i opony, 

4. Proper air pressure level in the tyre (as marked on the tyre) will keep it sealed and will protect 

against dust, dirt, sand and mud entering inside the tyre (between the inner tube), though you still 

need to keep it clean, 

/ Odpowiedni poziom ciśnienia w oponie (taki, jak zaznaczono na oponie) zapewni szczelność i 

ochroni przed dostawaniem się pyłów, piasku i błota do środka opony (między dętkę), jednak 

nadal musisz czyścić felgę i oponę po każdej przejażdżce, 

5. When replacing the inner tube or the tyre, avoid entering any dirt to the inside of the rim, the tyre 

or over the inner tube. Always clean  the rim, inside of the tyre and the whole inner tube 

thoroughly, before mounting those elements. 

/ Wymieniając dętkę lub oponę unikaj przenikania brudu do wewnętrznej warstwy felgi, opony czy 

na dętkę. Zawsze czyść obręcz koła, wewnętrzną część opony oraz całą dętkę przed założeniem 

tych elementów. 

You can find more information in our articles, and video tips on our YouTube channel. 

Więcej informacji znajdziesz w naszych artykułach, a porady wideo na naszym kanale YouTube. 
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