


 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM 

 

Zanim zaczniesz uczyć się korzystania ze sprzętu, 
konieczne jest abyś przeczytał całą instrukcję dotyczącą 
bezpieczeństwa i zagrożeń. 

 

Urządzenie wymaga utrzymywania równowagi podczas 
korzystania. W przypadku nieprawidłowego korzystania z 
urządzenia istnieje ryzyko kontuzji. Użytkownik ponosi 
wszelką odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego 

korzystania z urządzenia. Nie stosowanie się do poniższych 
zasad może skutkować poważnym uszczerbkiem na 
zdrowiu lub nawet śmiercią. Prosimy o odpowiedzialne 
zachowanie, które nie będzie zagrażać Tobie, ani osobom w 
Twoim otoczeniu. 

 

GŁÓWNE KOMPONENTY 

 
 

 

 

 

1. Mata na stopy 
 

2. Lampki 
sygnalizacyjne 

 

3. Światła czołowe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Lampy ostrzegawcze 

 

5. Włącznik 

 

6. Port ładowania 

 

 
 



 

 

ŁADOWANIE BATERII 

 

1. Port ładowania 
2. Gniazdo zasilające 

3. Dioda informująca o stanie naładowania baterii 
 

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

 

Wciśnij przycisk zasilania znajdujący się z boku obudowy 
urządzenia. Gdy urządzenie jest uruchomione, lampki 
sygnalizujące powinny się zaświecić. 

 

 

RESET URZĄDZENIA 



 

 

 

1. Połóż urządzenie na podwyższeniu tak, aby koła nie 
dotykały podłoża.  

2. Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj 3-5 sekund do 
czasu aż zaświecą się sygnalizatory (Caution Light) 

3. Wyłącz i włącz urządzenie ponownie. 
 

JAZDA NA DESKOROLCE 

 

Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie jest 
dostatecznie naładowane. Nie jeździj gdy urządzenie nie 
posiada jakichś części lub jest uszkodzone.  

 

Krok 1. Włącz urządzenie naciskając na przycisk zasilania. 
Upewnij się, że urządzenie jest dostatecznie naładowane. 

 

 
 

 

Krok 2. Wejdź na deskorolkę  

 

 

 
 

 

1. Postaw jedną nogę na deskorolce 
 

2. Staraj się utrzymać deskorolkę w  
      pozycji wyjściowej 
 

3.   Postaw drugą nogę na deskorolce 



Krok 3. Poruszanie się w przód i w tył. 

1. Odchyl się w tył, aby jechać 
     do tyłu 

2.  Przechyl się do przodu,  

     aby jechać w przód 

UWAGA! Wystarczą delikatne
ruchy ciała aby wprawić 
urządzenie w ruch. Gwałtowne
ruchy mogą spowodować
utratę równowagi. 

BEZPIECZEŃSTWO 

1.  Nie naprawiaj samodzielnie oraz nie dokonuj modyfikacji 
urządzenia. Czynności te dokonuje tylko autoryzowany serwis.  

2.  Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiekolwiek 
uszkodzenia.  

3.  Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało 
upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa się, pojawią
się odbarwienia, wybrzuszenia oraz gdy wystąpią inne nietypowe 
zjawiska. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.  

4.  Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda 
zasilania bez nadzoru.  

5.  To urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie jest przeznaczone  

dla osób powyżej 14 roku życia. Nie pozwalaj, aby dzieci nim się
bawiły. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6.  Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur,
gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł
iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.  

7.  Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającego łatwopalne,
wybuchowe lub toksyczne substancje.  

8.  Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.  

9.  Po każdym użyciu wyłącz urządzenie. 



10.  Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub w innych cieczach.  

Nie używaj w pobliżu wody.  

11.  Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia, wyłącz je.  

12.  Nie używaj urządzenia do innych celów, niż do których zostało  

ono zaprojektowane.  

13.  Trzymaj urządzenie z dala od ostrych przedmiotów.  

14.  Nie używaj urządzenia i nie dotykaj zasilacza, mając mokre  

lub wilgotne ręce.  

15.  Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika urządzenia 
to 100 kg.  

16.  Dla własnego bezpieczeństwa używaj kasku i ochraniaczy.  

17. Nie noś luźnych ubrań, które mogą przeszkadzać w kontroli
urządzeniem oraz które może zaczepiać się o koła.  

18.  Nie kładź innych przedmiotów na urządzeniu, kiedy z niego
korzystasz.  
19.  Korzystaj z urządzenia tylko na płaskich i twardych nawierzchniach. 
Unikaj przeszkód, nierównych powierzchni, piasku, trawy, lodu, śliskich i
mokrych powierzchni, dziur, stopni, krawężników, które mogą
spowodować utratę kontroli i upadek.
20.  Nie korzystaj z urządzenia na stromych
powierzchniach.  

21.  Zadbaj o to aby obydwa koła zawsze dotykały ziemi.  

22.  Uważaj, aby jedno koło nie spadło z krawężnika.  

23.  Jeździj ostrożnie po terenie, po którym wcześniej nie jeździłeś. 

24.  Zawsze uważaj na innych użytkowników drogi, po której jeździsz.
Omijaj, wymijaj i wyprzedzaj przechodniów, rowerzystów itp.  

w bezpiecznej odległości.  

25.  Poruszaj się z taką prędkością, przy której masz pewność kontroli.
Bądź zawsze gotów do zatrzymania się.  

26.  Przestrzegaj przepisów prawa i zasad na terenie, na którym
używasz urządzenia.  

27.  Urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania w ruchu
drogowym. Korzystaj z niego z dala od ruchu drogowego.  

28.  Skręcaj z ostrożnością. Szybka zmiana kierunku może doprowadzić
do stracenia równowagi.  

29. Urządzenie jest przeznaczone dla jednej osoby. Nie należy
korzystać jednocześnie z inną osobą, nie wolno trzymać dziecka w
ramionach oraz w nosidełku. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z
urządzenia.



EN 

BEFORE START 

Before learning to start your vehicle, you must read and 
follow all instructions and warnings in this User Manual. It is 
important that you follow all safety warnings and cautions 
that appear throughout the User Manual and that yours 
good judgement when you ride your Scooter.  

The Scooter is a self-balancing, personal scooter that uses 
balancing technology. Balancing technology cannot prevent 
injury if you do not ride the scooter safely. Whenever you 
ride the Scooter, you risk death or serious injury from loss of 
control, collisions and falls. To reduce risk of injury, you 
must read and follow all instructions and warnings in the 
user manual. 

MAIN COMPONENTS 

1. Foot Mat 

2. Indictor Lights 

3. Headlights 

4. Caution Light 

5. Power Button 

6. Charging Port 



 

 

CHARGING YOUR BATTERIES 

 

 

 
 

POWERING ON THE SCOOTER 

 

Power on your Scooter by pressing the Power button. The 
Power button is located on the back side of the Scooter. The 
indicator lights will illuminate to indicate the power is ON 

 

 

RESETTING THE SCOOTER 



 

 

 

1. Put the Scooter on a level surface where the wheels do 
not make contact with the ground. 

2. Press the Power Botton for 3-5 seconds until caution 
light flashes 

3. Turn OFF the scooter and turn ON again 
 

RIDE ON SCOOTER 

 

Before riding, make sure your Scooter is fully assembled 
and charged. Inspect your Scooter before each use. Don’t 
ride if any part is loose or damaged. 

 

Step 1. Power ON the Scooter by pressing the power 
button. Make sure the Battery Status Indicator is on. 

 

 
 

 

Step 2. Getting on the Scooter  

 

 

 
 

 

1. Place one foot on the foot mat. 
 

2. Try to keep scooter steady and leveled. 
 

3.     Place your other foot on the foot mat. 
 



 

 

 

 
 

 

 

Step 3. Moving forward and backwards 

 
 

 

1. Keep scooter still by  
      remaining level when 

      standing on it. 

      

2.   SLIGHTLY lean your body 

      forward or backward to   

      enable the scooter to move. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
SAFETY 

 

1. Always wear proper attire when using the Scooter, do 
not wear loose clothing that can catch in tires and 
prevent proper steering. 

2. Never place anything on the foot mats except your feet. 
3. Avoid obstacles and surfaces that could result in a loss 

of balance or traction and cause a fall. 
4. Use caution when riding over any terrain change such 

as pavement to sand, grass or speed bumps. 
5. Avoid riding across steep slopes. Maintain both tires in 

contact with the ground. 
6. Avoid holes, curbs, steps and other obstacles, 
7. Avoid riding over any surface where the bottom of the 

Scooter may impact any object. 



 

 

8. When using in sidewalk, make sure that one wheel does 
not drop off the curb. 

9. Use caution when riding in new environments. 
10. Make sure you leave enough Wheel clearance. 
11. Be careful and considerate of others while riding 
12. Always ride under control at a speed that is safe for you 

and those around you. 
13. Always be prepared to stop. 
14. Respect pedestrians by always yielding the right of way. 
15. Avoid startling pedestrians. When approaching from 

behind, announce yourself and slow down to walking 
speed when passing. Pass on the left whenever 
possible. When approaching a pedestrian from the front, 
stay to right and slow down. 

16. In heavy pedestrian traffic conditions, slow down and 
proceed at the pace of pedestrian traffic. Pass only if 
there is ample space to do so safely. Don’t weave in and 
out of pedestrian traffic.  

17. When riding with other Scooter riders, maintain a safe 
distance, identify hazards and obstacles, and don’t ride 
side by side unless there is plenty of room left for 
pedestrians. 

18. Cross roads at designated crosswalks or signaled 
intersections. Don’t jaywalk/ride. 

19. Only travel on a road when a pedestrian way is not 
available or when sidewalk use is not allowed. Don’t ride 
your Scooter on private property (inside or outside) 
unless you have obtained permission to do so. 

20. Learn about obey applicable local laws and regulations. 
21. Don’t allow any person to use your Scooter unless that 

person has carefully read this manual. 
22. Use caution on slopes. Use caution when ascending, 

descending or crossing slopes. When riding across any 
slope, lean uphill to maintain balance. 



23. Always turn slowly and with caution. Fast turns can lead 
to loss of control and falls. 

24. No passengers. The scooter is designed for one rider. 
Don’t ride double or carry any passes gets. Don’t carry a 
child in your arms or in a child carrier while riding. 
Expectant mother should not ride the Scooter. 

25. Don’t step off the scooter while moving. Always come to 
a stop before stepping off. 

26. Be alert. As with any other transportation device, you 
must be mentally alert to safely ride. Do not attempt to 
ride if you are ill or if you cannot comply fully with the 
instructions and warnings in this manual. Don’t ride 
under the influence of alcohol or drugs. Avoid 
distractions. Don’t use a mobile phone or engage in any 
other activity that might distract you or interfere with your 
ability monitor your surroundings while riding. 

27. When riding, keep both feet on the foot mats. Be 
relaxed. Ride in a relaxed position with your knees and 
elbows slightly bent and head up 

28. Don’t ride backwards for long time. 
29. Riding on the road. The Scooter is not intended or 

recommended for primary use on roads. Be careful 
when you must ride on the road or must cross the road. 

PRODUCENT/SERWIS 
DMTrade 

Wiśniowa 36 
64-000 Kościan

www.spacetronik.pl
www.dmtrade.pl 

[PL] Certyfikat CE: produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia w UE:
Dyrektywa: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)
Ceryfikat RoHS: produkt nie zawiera substancji szkodliwych i materiałów niebezpiecznych:
Dyrektywa: 2011/65/EU

[EN] CE certificate: Safe product, complies with the requirements of new EU approach directives:
Directive: 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD)
RoHS certificate: the product does not contain harmful substances and dangerous materials:
Directive: 2011/65/EU


