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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

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

v ní uvedených.
• Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte k němu návod k obsluze.
• Jakákoli činnost v rozporu s tímto návodem může vést k poškození výrobku a zranění osob.

1. Servisní omezení

1. Tento výrobek může demontovat pouze autorizovaný technik. Takové jednání bez 
oprávnění se nedoporučuje.

2. S tímto výrobkem lze používat pouze napájecí adaptér dodaný výrobcem. Použití 
adaptéru jiné charakteristiky může způsobit poškození výrobku.

3. Nedotýkejte se kabelu, nabíjecí základny a napájecího adaptéru mokrou rukou.
4. Udržujte otevírací a provozní části bez záclon, vlasů, oblečení nebo prstů.
5. Nepokládejte čističku do blízkosti hořících předmětů, včetně cigarety, zapalovače nebo 

čehokoli, co by mohlo způsobit požár.
6. Nepoužívejte čistič ke sběru hořlavého materiálu, včetně benzínu nebo toneru z tiskár-

ny, kopírky a mixéru. Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých látek.
7. Po nabití výrobek vyčistěte a před čištěním vypněte spínač výrobku.
8. Neohýbejte příliš dráty a nepokládejte na přístroj těžké nebo ostré předměty.
9. Tento výrobek je domácí spotřebič pro vnitřní použití, nepoužívejte jej prosím 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. Nedovol-
te dětem, aby na čističi jezdily nebo si s ním hrály.

11. Nepoužívejte tento výrobek na mokré nebo podmáčené půdě
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. Přeložte je přes třásně koberce a zabraňte tomu, aby se záclona nebo ubrus 
dotýkaly podlahy.

www.robotworld.cz
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13. Pokud se v uklízené místnosti nachází schodiště nebo jakákoli zvednutá konstrukce, nej-
prve vyzkoušejte, zda ji robot rozpozná a nespadne z okraje. Pokud je k ochraně nutná 
fyzická bariéra, ujistěte se, že zařízení nezpůsobí takové zranění, jako je zakopnutí

14. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, je třeba stroj každé tři měsíce nabít, aby nedo-
šlo k selhání baterie z důvodu nízkého stavu energie po dlouhou dobu.

15. Nepoužívejte jej bez nasazeného sběrače prachu a filtrů.
16. Při nabíjení se ujistěte, že je napájecí adaptér připojen do zásuvky nebo nabíjecí 

základny.
17. Vyhněte se jakémukoli 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 vyřazením 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.

2. Baterie a nabíjení

1. Nepoužívejte baterii, nabíjecí stojan ani nabíječku od jiné firmy.
2. Ujistěte se, že použité napětí je správné.
3. Baterii ani nabíjecí stojan nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
4. Neumísťujte nabíjecí stojan a hlavní přístroj do blízkosti zdroje tepla, jako jsou topná 

tělesa, indukční vařiče, trouby apod.
5. Nikde výrobek neotírejte vlhkým hadříkem nebo jakoukoli tekutinou.
6. Použité baterie nevyhazujte svévolně a předejte je ke zpracování odborné recyklační 

agentuře.
7. Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě jej přestaňte používat a 

včas nás kontaktujte, abychom zvolili vhodný způsob zakoupení originálního napájecí-
ho kabelu k výměně. www.robotworld.cz
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8. Ujistěte se, že je hlavní stroj pro přepravu vypnutý, a doporučujeme jej zabalit s 
originální krabicí.

9. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte prosím po úplném nabití napájení, 
vypněte hlavní stroj, uložte jej na chladném a suchém místě a nabíjejte jej alespoň 
jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k poškození baterie.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Před použitím ukliďte drobné předměty, křehké předměty, kabely, závěsy apod., abyste zabrá-
nili zamotání nebo poškození majetku.

Uživatelé, kteří mají v domě zdvojenou konstrukci, jako jsou schody apod., by měli mít na 
paměti, že je přísně zakázáno používat výrobek v prostředí bez ohrazení, které je vyšší než 
prostředí pro rodinné aktivity.

www.robotworld.cz



6

1. Napájecí tlačítko: 
Krátké stisknutí: zametání/pauza 
Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí

2. Barva kontrolky napájení: 
Bílá: Výkon > 20 % 
Červená: Výkon  < 20 % 
Blikající kontrolka: Nabíjení 
Červené rychlé blikání: Porucha 
Světelná indikace WiFi 
Pomalé blikání: čekání na připojení 
Normálně svítí: WiFi je připojena 
Rychlé blikání: připojení WiFi se nezdařilo

3. Tlačítko pro dobíjení:
Krátké stisknutí: dobíjení/pauza 
Dlouhé stisknutí: časování čištění

4. Senzor proti pádu
5. Nabíjecí sloupek
6. Univerzální kolečko
7. Boční kartáč
8. Boční kartáč
9. Válcový kartáč
10. Kryt válcového kartáče
11. Pohyblivé kolečko
12. Součástka hadru
13. Spona hadru

INFORMACE K PRODUKTU 
Schéma robotického vysavače
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14. Výfukový ventil
15. Laserový radar
16. Radarový snímač kolize
17. Kryt povrchu
18. Snímač vyrovnávání
19. Kolizní vyrovnávací paměť
20. Snímač kolize
21. Infračervený senzor
22. Kryt stroje
23. Prachová schránka
24. Tlačítko pro resetování
25. Senzor stěny
26. Spona prachové schránky
27. Čistící kartáč
28. Držák filtru
29. Vysoce účinný filtr
30. Primární filtr

www.robotworld.cz
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31. Těsnicí uzávěr
32. Spona vodní nádrže
33. Nabíjecí sloupek
34. Sací otvor
35. Spona
36. Přívod vody pro hadr
37. Pevná spona
38. Spona na hadr

31

32

33

34

35

36

37

38
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1. Indikace světelného signálu
2. Napájecí rozhraní
3. Nabíjecí stanice

Dokovací stanice

www.robotworld.cz
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SPECIFIKACE
Rozměry L346*W340*H99mm
Hmotnost hostitele 3.1±0.1KG
Způsob připojení WiFi
Baterie Lithiová baterie, 5000mAH
Naměřené napětí 14.4V
Naměřený výkon 40W
Objem vodní nádrže 450ml
Kapacita prachového boxu  450ml
Rozměry L165*W142*H100mm

www.robotworld.cz
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NÁVOD K OBSLUZE

Zapnuto/Vypnuto
1. V případě že je přístroj nabíjen na nabíjecím stojanu, automaticky se zapne. 
2. Během nabíjení nelze stroj vypnout.
3. Při dlouhým stisku napájecího tlačítka se kontrolka napájení rozsvítí a spotřebič se zapne. 

Po úspěšném zapnutí se ozve hlasová odezva. 
4. Jestli se spotřebič nehýbe, lze ho vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení.

Nabíjení
1. Vyjměte nabíjecí stojan z obalu.

1. Indikační kontrolka
2. Napájecí rozhraní
3. Nabíjecí terminál

Dbejte na to, aby v prostoru 1 m po obou stranách  
a 2 m a před nabíjecím stojanem nebyly žádné překážky.

1

2

3
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2. Nabijte robotický vysavač na nabíjecím stojanu. 

• Po skončení úklidu se přístroj automaticky vrátí do nabíjecího stojanu k nabíjení. Pokud 
se nemůže vrátit na nabíjecí stojan, pokuste se odstranit překážky v okolí nabíjecího 
stojanu nebo vysavač odneste zpět na nabíjecí stojan k nabíjení.

• Pokud je během čištění stav baterie stroje nižší než 20 %, automaticky se vrátí do 
nabíjecího stojanu k nabití. Po úplném nabití baterie se automaticky vrátí do místa 
přerušení a dokončí čištění. 

• Pokud se stroj automaticky vypne z důvodu nízké energie, můžete jej ručně vrátit do 
nabíjecího stojanu k nabití. Ujistěte se, že je nabíjecí elektroda v dobrém kontaktu, a 
zkontrolujte, zda svítí kontrolka indikace nabíjení.

• Během nabíjení robotického vysavače na nabíjecím stojanu se automaticky zapne.

www.robotworld.cz
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Nádoba na prach
Jak používat prachovou nádobu a HEPA filtr
1. Vyjmutí prachové nádoby

Pozor: Neodlamujte západku prachového boxu v odlitku lomu.

2. Otevřete víko a vyprázdněte prach.
3. Otevřete držák filtru na prachovém boxu a vyjměte HEPA filtr.

www.robotworld.cz
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4. Prachový box a filtr vždy čistěte čisticím kartáčem a prachový box a primární filtr myjte 
vodou.

5. Prachovou schránku a filtr namontujte do robota až po jejich kompletním vysušení.

www.robotworld.cz
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Nádrž na vodu
1. Nejprve vyjměte nádobu na prach.
2. Otevřete těsnicí tlačítko nádržky na vodu a naplňte ji vodou, poté zakryjte těsnicí víko a 

vložte nádržku do robota.
3. Připevněte mopovací hadr na spodní část zařízení. 

Poznámky:
1. Před naplněním vyjměte nádržku na vodu, nenaplňujte nádržku uvnitř zařízení
2. Před nasazením nádržky na vodu a hadru robota odpojte a vysušte.
3. Neodlamujte sponu nádržky na vodu v případě jejího zlomení.

Jednoduchý sací a válcový kartáč
Stiskněte sponu na krytu válcového kartáče, poté kryt kartáče i s kartáčem sejměte. Po přizpů-
sobení polohy spony zatlačte jednotnou sací sestavu do drážky.

1. Kryt válcového kartáče
2. Spona
3. Válcový kartáč
4. Drážka válcového kartáče
5. Jednotlivá sací sestava

1
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PŘIPOJENÍ APLIKACE

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 účet.
3. Zapněte robotický vysavač a počkejte, až se ozve hlasový pokyn „Dobrý den, hlásím, že 

jsem připraven“. Následně stiskněte zároveň obě tlačítka na vrchní straně zařízení přibližně 
po dobu 3 vteřin, dokud se neozve hlasový pokyn „WiFi byla resetována“. LED diody budou 
následně blikat pomalým přerušovaným světlem. 

4. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a kliknutím na „+“ přidejte zařízení. Klikněte na „Malé 
domácí spotřebiče“ a vyberte „Niceboy ION Charles I9“.

5. Vyberte vaši WiFi a zadejte heslo, následně klikněte na „Další“.
6. V pravém horní rohu přepněte nastavení z „EZ MODE“ na „AP MODE“ a zaškrtněte „Potvr-

dit, že indikátor bliká pomalu, následně klikněte na „Další“. 
7. V dalším kroku se připojte k WIFI hotspotu vysavače. Přejděte do nastavení WIFI vašeho 

telefonu a připojte se k zařízení se jménem „SmartLifeXXXX“. Po připojení k hotspotu se 
vraťte do aplikace, kde začne párování s vysavače. Po propojení vysavače a mobilní aplika-
ce zazní hlasový pokyn „Momentálně zjišťuji veškeré informace o uživateli“ a po úspěšném 
spárování zazní „Úspěšně jsem se připojil k síti. Co náš čeká dalšího?“. 
V případě změny konfigurace routeru nebo hesla, případně nemožnosti připojení mobilní-
ho telefonu k zařízení z jiných důvodů, resetujte WiFi zařízení pro spárování. 
Způsob resetování: 
Po zapnutí zařízení stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko dobíjení na 3 sekundy, 
dokud neuslyšíte hlasovou výzvu a kontrolka WiFi nebude pomalu blikat, což znamená, že 
resetování WiFi proběhlo úspěšně.

www.robotworld.cz
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ÚDRŽBA
Čištění středového kartáče
Otočte stroj a stiskněte sponu na krytu středového kartáče z obou konců, abyste vyndali 
středový kartáč.

1. Kryt válcového kartáče
2. Spona
3. Válcový kartáč
4. Otvor pro válcový kartáč

Vyčistěte závity na středovém kartáči odpovídajícím čisticím kartáčem. Po vyčištění nasaďte 
středový kartáč a upevněte kryt.

1

2

3

4

www.robotworld.cz
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Čištění bočního kartáče
1. Otočte stroj, zvedněte levý a pravý kartáč a vytáhněte je.
2. Vyčistěte závity na levém a pravém kartáči a jejich ložiska.
3. Vyrovnejte boční kartáč s jeho ložiskem na stroji a pevným stisknutím namontujte levý a 

pravý kartáč.

Doporučujeme pravidelně čistit boční kartáč; 
Pokud je boční kartáč poškozený, vytáhněte poškozený boční kartáč přímo a nový boční kartáč 
srovnejte s jeho ložiskem a pevně přitlačte.

Baterie
1. Vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor je zabudován ve stroji. Baterie nemá paměťový 

efekt a není třeba se obávat opakovaného nabíjení/vybíjení.
2. Abyste zachovali nejlepší výkon, nechte stroj nabíjet na nabíjecím stojanu, pokud nefunguje.
3. Po úplném nabití stroj vypněte, pokud nefunguje. Dlouhodobé udržování nabíjení může 

poškodit baterii.

www.robotworld.cz
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Nabíjecí stojan a nabíjecí elektroda
1. V případě odpojení napájení otřete nabíjecí stojan a nabíjecí elektrodu měkkým suchým 

hadříkem.
2. Nabíjecí stojan a nabíjecí elektrodu pravidelně otírejte, abyste předešli problémům s 

nabíjením přístroje na nabíjecím stojanu.

Středové kolečko
1. Středové kolo.
2. Očistěte vlasy na prach na kolečku a ložiskách.
3. Po úplném vysušení středové kolo znovu sestavte

Aktualizace firmwaru
1. Zkontrolujte a aktualizujte firmware prostřednictvím nastavení aplikace APP.
2. Při aktualizaci APP se ujistěte, že se robot nabíjí a baterie je vyšší než 60 %, viz postup v 

návodu k obsluze APP.

www.robotworld.cz
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Sn Hlasová výzva Řešení problému

1 Zdá se, že chybí prachová schránka. Znovu vložte prachovou schránku nebo 
pozastavte čištění stroje.

2 Zdá se, že radar na horní straně je 
zakrytý. Prosím, vyčistěte jej a zkuste 
to znovu.

Zkontrolujte a odstraňte cizí předměty v 
okolí Lidaru nebo vysavač přemístěte na 
jiné místo.

3 Kolečka se nenachází na zemi. 
Potřebuji novou polohu, abych mohl 
pokračovat v úklidu.

Přesuňte stroj na jiné místo a spusťte 
znovu čistění. 

4 Senzor chránící před nárazem není 
plně funkční. Otřete ho prosím?

Zkontrolujte a vyčistěte snímač proti pádu 
a zkuste to znovu.

5 Senzor proti pádu je špinavý. Otřete 
jej prosím?

Zkontrolujte a vyčistěte snímač proti pádu 
a zkuste to znovu.

6 Můj snímač stěny na pravé straně je 
špinavý. Otřete jej prosím?

Zkontrolujte a vyčistěte snímač stěny a 
zkuste to znovu.

7 Zdá se, že radar na horní straně je 
zakrytý. Prosím, vyčistěte jej a zkuste 
to znovu.

Zkontrolujte a očistěte cizí předměty 
kolem radaru a zkuste to znovu.

8 Nárazník potřebuje očistit. Pomůžete 
mi?

Zkontrolujte, zda není zaseknutý nebo 
špinavý nárazník.

9 Prosím, vyčistěte prachovou schránku. Vyčistěte prosím prachovou schránku. 

Pokud je stroj během provozu vadný, tlačítko napájení rychle bliká červenou barvou. Při řešení 
abnormálního problému se řiďte následujícími hlasovými pokyny nebo výzvou APP.

www.robotworld.cz
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Sn Hlasová výzva Řešení problému

10 Můj hlavní kartáč se zdá zaseklý. Pomů-
žete mi prosím?

Zkontrolujte, zda není hlavní kartáč 
zamotaný

11 Mé středové kolečko se bohužel zasek-
lo. Pomůžete mi prosím?

Zkontrolujte, zda není hlavní kolo 
zaseknuté. 

12 Boční kartáč se zdá být zaseknutý. 
Pomůžete mi prosím?

Zkontrolujte, zda není boční kartáč 
zamotaný. 

13 Potřebuji si odpočinout. Vezměte prosím vysavač zpět do nabíje-
cího stojanu.

14 Dobíjení se nezdařilo. Prosím, vraťte 
mne zpět na nabíjecí stanici.

Zkontrolujte, zda je nabíjecí stojan pod 
napětím a zda se nenachází překážky v 
blízkosti nabíjecího stojanu. 

15 Baterie se zdá přehřátá. Vypnete mně 
prosím, abych si mohl odpočinout.

Vypněte přístroj a vyčkejte alespoň jednu 
hodinu. 

16 Neznámá oblast. Nemohu provést 
úklid.

Zkontrolujte, zda je stroj správně připojen 
k síti, a zkuste jej přemístit.

www.robotworld.cz
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nelze jej zapnout. Baterie je vybitá, před použitím ji nabijte. Okolní teplota je 
příliš nízká nebo vysoká, používejte ji v rozmezí 0-40 °C.

Nelze jej nabíjet. Nabíjecí stojan není napájen, ujistěte se, že je napájení úspěš-
ně připojeno. Špatný kontakt nabíjecí elektrody, očistěte 
prosím elektrodu nabíjecího stojanu a elektrodu stroje.

Přístroj nelze vrátit k 
nabití.

Ujistěte se, že je kolem nabíjecího stojanu dostatek prostoru. 
A ujistěte se, že rozpoznávací plocha na povrchu nabíjecího 
stojanu je bez prachu a nečistot.

Přístroj nelze najít v 
mobilním telefonu.

Znovu připojte WiFi a ujistěte se, že síťové připojení ke stroji 
je úspěšné.

Stroj je vypnutý. Ujistěte se, že síťové připojení stroje proběhlo úspěšně. A 
ujistěte se, že je stroj vždy v dosahu signálu WiFi.

Mobilní telefon a zařízení 
nelze spárovat. 

Ujistěte se, že zařízení a nabíjecí stojan jsou v dosahu signálu 
WiFi a že je signál dobrý. Před párováním zkuste resetovat WiFi.

Během čištění se ozývá 
neobvyklý hlas.

Zkontrolujte a očistěte cizí tělesa na válcovém kartáči, bočním 
kartáči, hnacím kole a univerzálním kole a očistěte podvozek 
stroje a protisrážkovou lištu.

Čištění není účinné. Zkontrolujte a vyčistěte prachový box a filtr. Pokud je filtr 
ucpaný, vyměňte jej. Zkontrolujte a vyčistěte válcový kartáč, 
pokud je zamotaný.

Prosím, vyčistěte pracho-
vou schránku.

Vyčistěte prosím prachovou schránku. 

Časování čištění nefun-
guje.

Časované čištění nelze spustit, pokud je baterie vybitá. Zkont-
rolujte, zda je stroj připojen k síti, jinak nelze úlohu časového 
čištění synchronizovat.

www.robotworld.cz
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Zda je třeba pro první 
použití nabíjet po dobu 
24 hodin.

Vestavěná vysoce výkonná lithium-iontová baterie nemá 
paměťový efekt a lze ji používat po úplném nabití a není třeba 
ji nabíjet 24 hodin.

Zda je třeba po dokonče-
ní nabíjení odpojit napá-
jení nabíjecího stojanu.

Při každodenním používání je spotřeba energie v pohotovost-
ním režimu velmi nízká, takže není třeba vypínat. Udržování 
stavu nabíjení je prospěšné pro nejlepší výkon baterie. Pokud 
se nepoužívá po delší dobu, odpojte napájení nabíjecího 
stojanu a vypněte jej pro uskladnění. Doporučuje se nabíjet 
jednou měsíčně, aby nedošlo k poškození baterie v důsledku 
nadměrného vybití.

Zda je laser vyzařovaný 
laserovým radarem 
škodlivý pro člověka.

Stroj využívá moderní a bezpečný laserový radar, který splňu-
je laserovou normu CLASS I a úroveň bezpečnosti očí.

www.robotworld.cz
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SEZNAM BALENÍ 

Po otevření balení naleznete následující produkt a příslušenství, pečlivě je zkontrolujte.
(Následující obrázky slouží pro vaši orientaci) a podléhají skutečnému stavu obdrženého 
výrobku.)

Sériové číslo  Popis Množství
1 Hlavní stroj (včetně baterie) 1
2 Nabíjecí základna 1
3 Vysoce účinný filtr 1
4 Boční kartáč  1 pár
5 Napájecí adaptér 1
6 Příručka s návodem 1 
7 Nádrž na vodu 1
8 Součást hadru 1
9 Součást s jedním sacím otvorem 1

1

6

2

7

3

8

4

9

5
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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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