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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Před použitím produktu dodržujte následující bezpečnostní opatření:• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a produkt používejte podle pokynů 

v této příručce.• Jakákoli operace, která není v souladu s tímto návodem, může vést k poškození produktu 
a zranění osob.

1. Tento výrobek může demontovat pouze autorizovaný technik. V případě demontování 
nepověřenou osobou může dojít k poškození produktu a zranění osob.

2. Výrobek musí být používán pouze s napájecím adaptérem dodaným výrobcem. Použití 
jiného adaptéru s jinými specifikacemi může vést k poškození produktu. 

3. Nedotýkejte se kabelu, nabíjecí základny a napájecího adaptéru mokrou rukou.
4. Udržujte otvor a pohyblivé části bez záclon, vlasů, oblečení nebo prstů. 
5. Nepokládejte čistič do blízkosti hořících předmětů, včetně cigarety, zapalovače nebo čeho-

koli, co by mohlo způsobit požár.
6. Nepoužívejte čistič ke sběru hořlavých materiálů, včetně benzínu nebo toneru z tiskárny, 

kopírky a mixéru. Nepoužívejte jej s hořlavinami v okolí 
7. Po nabití výrobek vyčistěte a před čištěním vypněte spínač.
8. Neohýbejte dráty a nepokládejte na stroj těžké nebo ostré předměty.
9. Tento výrobek je domácí spotřebič pro vnitřní použití, nepoužívejte jej venku.
10.  Čistič nesmí používat děti od 8 let a mladší nebo osoby s duševní poruchou, pokud jim 

nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání tohoto spotřebiče. Nedovolte 
dětem, aby na čističi jezdily nebo si s ním hrály.

11. Nepoužívejte tento výrobek na mokré nebo podmáčené ploše.
12. Případné problémy při čištění výrobku je třeba co nejdříve odstranit. Před použitím čističe 

ukliďte napájecí kabel nebo drobné předměty na podlaze, pokud by bránily čištění. Pře-
hněte lem koberce a zabraňte tomu, aby se záclona nebo ubrus dotýkaly podlahy.

13. Pokud se v uklízené místnosti nachází schodiště nebo jakákoli jiná konstrukce, nejprve 
vyzkoušejte, zda ji robot rozpozná a nespadne z jejího okraje. Pokud je k ochraně potřeba 
fyzická bariéra, ujistěte se, že zařízení nezpůsobí takové zranění, jako při zakopnutí

14. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, musí se stroj každé tři měsíce nabít, aby se přede-
šlo selhání baterie z důvodu nízkého výkonu po dlouhou dobu.

www.robotworld.cz
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15. Nepoužívejte jej bez nasazeného sběrače prachu a filtrů
16. Při nabíjení se ujistěte, že je napájecí adaptér připojen k zásuvce nebo nabíjecí základně.
17. Vyhýbejte se chladu nebo horku. Robota provozujte při teplotách od -10 °C do 50 °C.
18. Před vyřazením výrobku odpojte čistič od nabíjecí základny, vypněte napájení a vyjměte 

baterii.
19. Při vyjímání baterie se ujistěte, že výrobek není zapnutý.
20. Před likvidací výrobku vyjměte a zlikvidujte baterii v souladu s místními zákony a předpisy.
21. Nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo zásuvkou. 
22. Nepoužívejte výrobek, pokud nemůže normálně fungovat z důvodu pádu, poškození, 

venkovního použití nebo vniknutí vody.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Před použitím čističe si prosím přečtěte následující pokyny.

Napájecí kabel a další drobnosti 
roztroušené na zemi mohou 
výrobek zamotat nebo omotat. 
Před použitím je nezapomeňte 
odstranit.

Prosím, srolujte třásně koberce 
nebo zajistěte, aby výrobek ne-
nasál koberec s jemným vlasem.  

www.robotworld.cz
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Odstraňte prosím bílé proužky 
na obou stranách nárazníku, 
jinak nebude zařízení fungovat 
normálně

Ochranná zábradlí musí být 
umístěna na okraji, aby byla 
zajištěna bezpečnost provozu 
výrobku.

www.robotworld.cz
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INFORMACE K PRODUKTU 
Schéma robotického vysavače

1. Kryt vysavače
2. Wifi dioda 
3. Infračervený sensor
4. Tlačítko vypnutí/zapnutí
5. Automatické nabíjení 
6. Středový odklopný kryt
7. Sensor pádu
8. Nabíjecí elektrody
9. Levý přimetací štětec 
10. Sensor pádu
11. Levé kolečko
12. Středové kolečko
13. Pravý přimetací štětec
14. Kryt baterie
15. Sací zařízení 
16. Pravé kolečko
17. Středový odklopný kryt
18. Prachová nádoba
19. Držadlo prachové nádoby
20. Infračervené sensory
21. Napájecí konektor
22. Vývod vzduchu
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Schéma prachové nádoby a ovladače

1. Prachový filtr
2. Prachová nádobka 
3. Jemný bavlněný filtr
4. HEPA filtr
5. Těsnicí kroužek filtračního prvku
6. Zapnuto/Vypnuto
7. Vpřed
8. Vlevo
9. Zpět
10. Čištění z daného bodu
11. Vrácení do nabíjecího doku 

(pouze pro modely podporující danou funkci)
12. Vpravo
13. Přerušit
14. Automatické čištění
15. Čištění podél okrajů
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Nabíjecí dok

1. Led dioda
2. Napájecí adaptér
3. Vstup napájení 
4. Nabíjecí elektrody
5. Vstup napájení na zařízení
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Specifikace

Průměr 320 mm

Výška 78 mm

Čistá hmotnost 2,15 kg

Napětí 7.4 V

Baterie Lithiová baterie 4 400mAh

Výkon 15 W

Objem sběrače prachu  600ml

Objem vodního rezervoáru 180 ml

Typ nabíjení  Automatické / manuální nabíjení 

Režim čištění  Zig-Zag čistění, Automatické čištění,  
čištění s pevným bodem, čištění okrajů

Doba do plného nabití 4-5 hodin

Pracovní doba Přibližně 100 minut

Typ tlačítek  Fyzická tlačítka

www.robotworld.cz
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POKYNY K OBSLUZE 
Nabíjení

1. Jak používat nabíjecí základnu
Umístěte nabíjecí základnu na rovnou podložku a připojte 
napájecí adaptér. Indikátor napájení bude neustále svítit.
*Poznámky
Umístěte nabíjecí základnu na rovnou plochu zády ke stěně 
a odstraňte všechny překážky kolem nabíjecí základny o šířce 
přibližně 1 metr a 2 metry před nabíjecí základnou, jak je 
znázorněno na obrázku.

2. Dva způsoby nabíjení
Přímo zapojte napájecí adaptér do přístroje, přičemž druhý konec připojte k napájecímu zdroji, 
jak je znázorněno na obrázku A.
K nabíjení použijte nabíjecí základnu, jak je znázorněno na obrázku B.

C. Při prvním nabíjení nabíjejte přístroj nejméně 12 hodin a nabíjejte jej, dokud se nerozsvítí 
červená kontrolka tlačítka napájení. Po úplném nabití baterie bude trvale svítit zelená 
kontrolka.

D. Při každodenním používání uložte stroj na nabíjecí stojan a ujistěte se, že je nabíjecí stojan 
zapnutý.

E. Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, vypněte spínač a uložte jej na chlad-
ném a suchém místě.

F. Při nastavování režimu rezervace nepoužívejte režim ručního nabíjení. Doporučuje se 
používat režim automatického nabíjení

www.robotworld.cz
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Zapnutí
Zapněte spínač napájení, indikátor tlačítka na panelu 
bliká (1 znamená zapnutí napájení, 0 znamená vypnutí 
napájení).

Dálkový ovladač
Pohotovostní režim
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu spánku; 
stisknutím tlačítka přerušit přístroj znovu spustíte; pokud 
přístroj nebude provozován do 3 minut, přejde automa-
ticky do režimu spánku.

Automatické čištění
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte automatické čištění; stisknutím tlačítka přerušit v případě 
potřeby pozastavíte práci stroje.

Automatické dobíjení (Pouze u modelů s touto funkcí) 
Stisknutím tohoto tlačítka automaticky vyhledáte nabíjecí základnu pro nabíjení.

Pauza
Stisknutím této klávesy pozastavíte stroj v běžném stavu a stisknutím této klávesy probudíte 
stroj ve spícím stavu.

Směr
Vpřed
Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj dopředu.
Zpět
Stisknutím tohoto tlačítka se stroj vrátí zpět.
Vlevo
Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj doleva.
Doprava
Stisknutím tohoto tlačítka posunete stroj doprava.

www.robotworld.cz
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Režim posunu podél stěny
Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu čištění. Na jiný režim (např. automatický) lze 
přepnout pouze dálkovým ovladačem, jinak bude v tomto režimu pracovat až do vypnutí.

Čištění v pevném bodě
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte spirálové bodové čištění. (Po skončení režimu čištění s 
pevným bodem přejde stroj automaticky do automatického režimu.)

Instalace vodní nádrže 
1. Vložte přední část nádržky na vodu do mopu, vyrovnejte ji podle obrázku a přilepte mop 

na oboustrannou lepicí pásku nádržky na vodu

2. Otevřete přívod vody na nádrži a pomalu napusťte vodu do nádrže.

www.robotworld.cz
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3. Umístěte dno stroje nahoru, vyrovnejte polohovací sloupek nádrže na vodu 
s polohovacím otvorem vozíku ve spodní části stroje a zatlačte na vodní nádržku.

*Nádrž na vodu nemá funkci uzavírání průniku vody a začne prosakovat po vniknutí vody. Před 
nabíjením nádrž na vodu vyjměte.
*Při používání nádrže na vodu dávejte pozor, včas doplňte vodu nebo vyčistěte nádrž. Před přidáním 
vody ji prosím vyjměte.
*Nepoužívejte nádržku na prosakující vodu na koberci. Při použití nádržky na vodu k vytírání podla-
hy, ohněte okraj koberce, aby nedošlo ke znečištění koberce cizími látkami z hadru. 
*Po vyčištění hadru je nutné ho vysušit, dokud neodkapává, a poté jej nasadit na nádržku na vodu. 
Současně musí být hadr rovný.

PROPOJENÍ S APLIKACÍ 
1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte 

„Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci. Před použitím této funkce 
se ujistěte, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi.

2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a založte si nový účet nebo použijte stávající.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Vyberte a klikněte na „Malé domácí přístroje“.
5. Vyberte a klikněte na „Niceboy ION Charles i4“
6. Zapněte tlačítko napájení na boku stroje (1 - zapnuto; 0 - vypnuto), jak je znázorněno na 

obrázku.
7. Po zaznění úvodního tónu dlouze stiskněte tlačítko Start/Stop na panelu na dobu delší než 

www.robotworld.cz
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5 s, dokud se neozve zvukový signál a nezačne blikat indikátor WiFi LED.
8. Ujistěte se, že znáte název vaší domácí WiFi, zadejte heslo WiFi a klikněte na tlačítko DALŠÍ 

(poznámka: k dispozici je pouze 2,4G WiFi), jak je znázorněno na obrázku.
9. Ujistěte se, že indikátor LED WiFi bliká, a zaškrtněte „Potvrdit rychlé blikání indikátoru“ a 

klikněte na Další pro připojení k síti a na Dokončit po úspěšném přidání zařízení. Připojení 
zařízení k síti WiFi může trvat několik desítek sekund v závislosti na síle signálu. Po úspěš-
ném připojení zařízení se zobrazí ovládací rozhraní.

Resetování WiFi: V případě vypršení doby pro připojení nebo před připojením dalšího mobil-
ního telefonu nejprve zapněte zařízení a do 10 sekund od připojení dlouze stiskněte tlačítko 
Start/Stop na 5 sekund, dokud nezazní zvukový signál, a poté jej znovu připojte k síti WiFi. Po 
nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení

ÚDRŽBA 
Čištění prachové nádoby a filtru
Vyjměte prachovou nádobu.

Otevřete pojistku prachové nádoby a vysypte prach a odpadky. 

www.robotworld.cz
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Vyjměte filtrační prvky. Filtr HEPA lze omývat vodou a před mytím jej můžete poklepem zbavit 
prachu. 

Umyjte sběrač prachu a první filtrační prvek, vysušte sběrač prachu a filtrační prvky a udržujte 
je v suchu, aby byla zajištěna jejich životnost.  

Údržba přimetacích kartáčů

Vyčistěte boční kartáč Vyjměte boční 
kartáč a otřete jej čistým hadříkem.

Univerzální kolečko Clean 
Vyčistěte univerzální kolečko, abyste odstranili 
chlupy a vyčistěte je od  
zamotaných vlasů.

www.robotworld.cz



16

Údržba sensoru pádu
Vyčistěte sensory pádu, abyste zajistili citlivost snímače. 

Údržba sacího zařízení 
Pokud je v sacím otvoru velké množství prachu,
vyčistěte jej hadříkem.

Údržba sensorů
Vyčistěte čidlo senzoru

Údržba nabíjecích elektrod
Jemně otřete spodní část stroje a nabíjecí elektrodu  
nabíjecí základny měkkým hadříkem.

www.robotworld.cz
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SEZNAM ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Když se se strojem něco pokazí, červená kontrolka bliká nebo svítí nepřetržitě a hlasová signali-
zace se ozve současně s hlasovými pokyny.

*Technické tipy
Pokud výše uvedený způsob problém nevyřeší, zkuste následující postup:
1. Restartujte napájení stroje.
2. Pokud se problém nepodaří vyřešit restartováním stroje, zašlete stroj do servisu poprodejního 
servisního střediska k provedení údržby.

Jedno pípnutí/dvakrát, červená kontrolka vždy svítí

Čtyři pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká

Tři pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká

Dvě pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká

Jedno pípnutí/dvakrát, červená kontrolka bliká

Kolo je zaseknuté

Vybití baterie

Pozemní snímač abnormální

Boční kartáč abnormální

Přední nárazník je zaseknutý

www.robotworld.cz
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OBSAH BALENÍ 

Sériové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Množství
1
1
1
1
1
1 pár
1
1
1

Popis
Hlavní stroj (včetně baterie)
Nabíjecí dok
Dálkový ovladač (bez baterie)
Nabíjecí adaptér
Manuál
Přimetací štětce 
HEPA filtr
Vytírací hadr
Vodní nádržka

www.robotworld.cz
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INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH  
A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, 
že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány 
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku 
jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 

v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení

(firemní a podnikové použití).
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové 
použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace 
o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, 
kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení.Informace k likvidaci v ostatních 
zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace 
u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

www.robotworld.cz
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Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16, 
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876

Made in China.
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