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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.
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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.  
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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.
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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

1
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Nabíjecí dok

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

1

4

5

3

2
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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
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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
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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.
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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.
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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 
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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. 
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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.
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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.
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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
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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



19

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.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Pred použitím produktu dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a produkt používajte podľa 

pokynov v tejto príručke.• Akákoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s týmto návodom, môže viesť k poškodeniu 
produktu a zraneniu osôb.

1. Tento výrobok môže demontovať iba autorizovaný technik. V prípade demontáže nepove-
renou osobou môže dôjsť k poškodeniu produktu a zraneniu osôb.

2. Výrobok sa musí používať iba s napájacím adaptérom dodaným výrobcom. Použitie iného 
adaptéra s inými špecifikáciami môže viesť k poškodeniu produktu. 

3. Nedotýkajte sa kábla, nabíjacej základne a napájacieho adaptéra mokrou rukou.
4. Udržujte otvor a pohyblivé časti bez záclon, vlasov, oblečenia alebo prstov. 
5. Neklaďte čistič do blízkosti horiacich predmetov, vrátane cigarety, zapaľovača alebo čoho-

koľvek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
6. Nepoužívajte čistič na zber horľavých materiálov, vrátane benzínu alebo tonera z tlačiarne, 

kopírky a mixéra. Nepoužívajte ho s horľavinami v okolí. 
7. Po nabití výrobok vyčistite a pred čistením vypnite spínač.
8. Neohýbajte drôty a neklaďte na stroj ťažké alebo ostré predmety.
9. Tento výrobok je domáci spotrebič na vnútorné použitie, nepoužívajte ho vonku.
10. Čistič nesmú používať deti od 8 rokov a mladšie alebo osoby s duševnou poruchou, ak im 

nebol poskytnutý dohľad alebo neboli poučené o používaní tohto spotrebiča. Nedovoľte 
deťom, aby na čističi jazdili alebo sa s ním hrali.

11. Nepoužívajte tento výrobok na mokrej alebo podmáčanej ploche.
12. Prípadné problémy pri čistení výrobku je potrebné čo najskôr odstrániť. Pred použitím 

čističa odpracte napájací kábel alebo drobné predmety na podlahe, ak by bránili čisteniu. 
Prehnite lem koberca a zabráňte tomu, aby sa záclona alebo obrus dotýkali podlahy.

13. Ak sa v upratanej miestnosti nachádza schodisko alebo akákoľvek iná konštrukcia, najprv 
vyskúšajte, či ju robot rozpozná a nespadne z jej okraja. Ak je na ochranu potrebná fyzická 
bariéra, uistite sa, že zariadenie nespôsobí také zranenie, ako pri zakopnutí.

14. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, musí sa stroj každé tri mesiace nabiť, aby sa predišlo 
zlyhaniu batérie z dôvodu nízkeho výkonu po dlhý čas.
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15. Nepoužívajte ho bez nasadeného zberača prachu a filtrov.
16. Pri nabíjaní sa uistite, že je napájací adaptér pripojený k zásuvke alebo nabíjacej základni.
17. Vyhýbajte sa chladu alebo horúčave. Robot prevádzkujte pri teplotách od -10 °C do 50 °C.
18. Pred vyradením výrobku odpojte čistič od nabíjacej základne, vypnite napájanie a vyberte 

batériu.
19. Pri vyberaní batérie sa uistite, že výrobok nie je zapnutý.
20. Pred likvidáciou výrobku vyberte a zlikvidujte batériu v súlade s miestnymi zákonmi a 

predpismi.
21. Nepoužívajte výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo zásuvkou. 
22. Nepoužívajte výrobok, ak nemôže normálne fungovať z dôvodu pádu, poškodenia, vonkaj-

šieho použitia alebo vniknutia vody.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím čističa si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny.

Napájací kábel a ďalšie drobnosti 
roztrúsené na zemi môžu výrobok 
zamotať alebo omotať. Pred použi-
tím ich nezabudnite odstrániť.

Prosím, zrolujte strapce koberca 
alebo zaistite, aby výrobok nena-
sal koberec s jemným vlasom.  
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Odstráňte, prosím, biele prúžky 
na oboch stranách nárazníka, 
inak nebude zariadenie fungovať 
normálne.

Ochranné zábradlia musia byť 
umiestnené na okraji, aby bola 
zaistená bezpečnosť prevádzky 
výrobku.
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INFORMÁCIE K PRODUKTU 
Schéma robotického vysávača

1. Kryt vysávača
2. Wifi dióda 
3. Infračervený senzor
4. Tlačidlo vypnutia/zapnutia
5. Automatické nabíjanie 
6. Stredový odklopný kryt
7. Senzor pádu
8. Nabíjacie elektródy
9. Ľavý primetací štetec 
10. Senzor pádu
11. Ľavé koliesko
12. Stredové koliesko
13. Pravý primetací štetec
14. Kryt batérie
15. Nasávacie zariadenie 
16. Pravé koliesko
17. Stredový odklopný kryt
18. Prachová nádoba
19. Držadlo prachovej nádoby
20. Infračervené senzory
21. Napájací konektor
22. Vývod vzduchu

5

6
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Schéma prachovej nádoby a ovládača

1. Prachový filter
2. Prachová nádobka 
3. Jemný bavlnený filter
4. HEPA filter
5. Tesniaci krúžok filtračného prvku
6. Zapnuté/Vypnuté
7. Vpred
8. Vľavo
9. Späť
10. Čistenie z daného bodu
11. Vrátenie do nabíjacej základne  

(iba pre modely podporujúce danú funkciu)
12. Vpravo
13. Prerušiť
14. Automatické čistenie
15. Čistenie pozdĺž okrajov

1
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Nabíjacia základňa

1. LED dióda
2. Napájací adaptér
3. Vstup napájania 
4. Nabíjacie elektródy
5. Vstup napájania na zariadení

1

4

5

3

2
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Špecifikácia

Priemer    320 mm

Výška    78 mm

Čistá hmotnosť   2,15 kg

Napätie    7,4 V

Batéria    Lítiová batéria 4 400 mAh

Výkon    15 W

Objem zberača prachu   600 ml

Objem vodného rezervoáru  180 ml

Typ nabíjania    Automatické/manuálne nabíjanie 

Režim čistenia   Zig-Zag čistenie, automatické čistenie,  
    čistenie s pevným bodom, čistenie okrajov

Čas do plného nabitia   4 – 5 hodín

Pracovný čas    Približne 100 minút

Typ tlačidiel    Fyzické tlačidlá
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POKYNY NA OBSLUHU
Nabíjanie

1. Ako používať nabíjaciu základňu
 Umiestnite nabíjaciu základňu na rovnú podložku a pri-
pojte napájací adaptér. Indikátor napájania bude neustále 
svietiť.
* Poznámky
Umiestnite nabíjaciu základňu na rovnú plochu chrbtom k 
stene a odstráňte všetky prekážky okolo nabíjacej základne so 
šírkou približne 1 meter a 2 metre pred nabíjacou základňou, 
ako je znázornené na obrázku.

2. Dva spôsoby nabíjania
Priamo zapojte napájací adaptér do prístroja, pričom druhý koniec pripojte k napájaciemu 
zdroju, ako je znázornené na obrázku A.
Na nabíjanie použite nabíjaciu základňu, ako je znázornené na obrázku B.

A. Pri prvom nabíjaní nabíjajte prístroj najmenej 12 hodín a nabíjajte ho, kým sa nerozsvieti 
červená kontrolka tlačidla napájania. Po úplnom nabití batérie bude trvalo svietiť zelená 
kontrolka.

B. Pri každodennom používaní uložte stroj na nabíjací stojan a uistite sa, že je nabíjací stojan 
zapnutý.

C. Ak stroj dlhší čas nepoužívate, plne ho nabite, vypnite spínač a uložte ho na chladnom a 
suchom mieste.

D. Pri nastavovaní režimu rezervácie nepoužívajte režim ručného nabíjania. Odporúča sa pou-
žívať režim automatického nabíjania.
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Zapnutie
Zapnite spínač napájania, indikátor tlačidla na paneli bliká 
(1 znamená zapnutie napájania, 0 znamená vypnutie 
napájania).

Diaľkový ovládač
Pohotovostný režim
Stlačením tohto tlačidla prejdete do režimu spánku; 
stlačením tlačidla „prerušiť“ prístroj znovu spustíte; ak sa 
prístroj nebude prevádzkovať do 3 minút, prejde automa-
ticky do režimu spánku.

Automatické čistenie
Stlačením tohto tlačidla spustíte automatické čistenie; stlačením tlačidla „prerušiť“ v prípade 
potreby pozastavíte prácu stroja.

Automatické dobíjanie (Iba pri modeloch s touto funkciou)
Stlačením tohto tlačidla automaticky vyhľadáte nabíjaciu základňu na nabíjanie.

Pauza
Stlačením tohto klávesu pozastavíte stroj v bežnom stave a stlačením tohto klávesu prebudíte 
stroj v spiacom stave.

Smer
A Vpred
Stlačením tohto tlačidla posuniete stroj dopredu.
B Späť
Stlačením tohto tlačidla sa stroj vráti späť.
C Vľavo
Stlačením tohto tlačidla posuniete stroj doľava.
D Doprava
Stlačením tohto tlačidla posuniete stroj doprava.
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Režim posunu pozdĺž steny
Stlačením tohto tlačidla prejdete do režimu čistenia. Na iný režim (napr. automatický) je možné 
prepnúť iba diaľkovým ovládačom, inak bude v tomto režime pracovať až do vypnutia.

Čistenie v pevnom bode
Stlačením tohto tlačidla spustíte špirálové bodové čistenie. (Po skončení režimu čistenia s 
pevným bodom prejde stroj automaticky do automatického režimu.)

Inštalácia vodnej nádrže 
1. Vložte prednú časť nádržky na vodu do mopu, vyrovnajte ju podľa obrázka a prilepte mop 

na obojstrannú lepiacu pásku nádržky na vodu.

2. Otvorte prívod vody na nádrži a pomaly napustite vodu do nádrže.



31

3. Umiestnite dno stroja nahor, vyrovnajte polohovací stĺpik nádrže na vodu s polohovacím 
otvorom vozíka v spodnej časti stroja a zatlačte na vodnú nádržku.

* Nádrž na vodu nemá funkciu uzatvárania prieniku vody a začne presakovať po vniknutí vody. Pred 
nabíjaním nádrž na vodu vyberte.
* Pri používaní nádrže na vodu dávajte pozor, včas doplňte vodu alebo vyčistite nádrž. Pred prida-
ním vody ju, prosím, vyberte.
* Nepoužívajte nádržku na presakujúcu vodu na koberci. Pri použití nádržky na vodu na vytieranie 
podlahy, ohnite okraj koberca, aby nedošlo k znečisteniu koberca cudzími látkami z handry. 
* Po vyčistení handry je nutné ju vysušiť, kým neodkvapkáva, a potom ju nasadiť na nádržku na 
vodu. Súčasne musí byť handra rovná.

PREPOJENIE S APLIKÁCIOU
1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľa-

dajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu. Pred použitím tejto 
funkcie sa uistite, že je váš mobilný telefón pripojený k Wi-Fi.

2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a založte si nový účet alebo použite existujúci.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Vyberte a kliknite na „Malé domáce prístroje“.
5. Vyberte a kliknite na „Niceboy ION Charles i4“.
6. Zapnite tlačidlo napájania na boku stroja (1 – zapnuté; 0 – vypnuté), ako je znázornené na 

obrázku.
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7. Po zaznení úvodného tónu dlho stlačte tlačidlo Start/Stop na paneli na dlhšie než 5 s, kým 
sa neozve zvukový signál a nezačne blikať indikátor WiFi LED.

8. Uistite sa, že poznáte názov vašej domácej WiFi, zadajte heslo WiFi a kliknite na tlačidlo 
ĎALEJ (poznámka: k dispozícii je iba 2,4G WiFi), ako je znázornené na obrázku.

9. Uistite sa, že indikátor LED WiFi bliká, a zaškrtnite „Potvrdiť rýchle blikanie indikátora“ a 
kliknite na Ďalej na pripojenie k sieti a na Dokončiť po úspešnom pridaní zariadenia. Pripo-
jenie zariadenia k sieti WiFi môže trvať niekoľko desiatok sekúnd v závislosti od sily signálu. 
Po úspešnom pripojení zariadenia sa zobrazí ovládacie rozhranie.

Resetovanie WiFi: V prípade vypršania času na pripojenie alebo pred pripojením ďalšieho mo-
bilného telefónu najprv zapnite zariadenie a do 10 sekúnd od pripojenia dlho stlačte tlačidlo 
Start/Stop na 5 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál, a potom ho znovu pripojte k sieti WiFi. Po 
nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.

ÚDRŽBA 
Čistenie prachovej nádoby a filtra
Vyberte prachovú nádobu.

Otvorte poistku prachovej nádoby a vysypte prach a odpadky. 
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Vyberte filtračné prvky. Filter HEPA je možné umývať vodou a pred umývaním ho môžete 
poklepom zbaviť prachu. 

Umyte zberač prachu a prvý filtračný prvok, vysušte zberač prachu a filtračné prvky a udržujte 
ich v suchu, aby bola zaistená ich životnosť.

Údržba primetacích kief

 

Vyčistite bočnú kefu. Vyberte bočnú kefu  
a utrite ju čistou handričkou.

Univerzálne koliesko Clean 
Vyčistite univerzálne koliesko, aby ste odstránili 
chlpy a vyčistite ich od  
zamotaných vlasov.
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Údržba senzora pádu
Vyčistite senzory pádu, aby ste zaistili citlivosť snímača.  

Údržba nasávacieho zariadenia 
Ak je v nasávacom otvore veľké množstvo prachu,
vyčistite ho handričkou.

Údržba senzorov
Vyčistite snímač senzora

Údržba nabíjacích elektród
Jemne utrite spodnú časť stroja a nabíjaciu elektródu nabíjacej základne mäkkou handričkou.
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ZOZNAM RIEŠENÍ PROBLÉMOV 
Keď sa na stroji niečo pokazí, červená kontrolka bliká alebo svieti nepretržite a hlasová signali-
zácia sa ozve súčasne s hlasovými pokynmi.

* Technické tipy
Ak vyššie uvedený spôsob problém nevyrieši, skúste nasledujúci postup:
1. Reštartujte napájanie stroja.
2. Ak sa problém nepodarí vyriešiť reštartovaním stroja, zašlite stroj do servisu popredajného servis-
ného strediska na vykonanie údržby.

Jedno pípnutie/dvakrát, červená kontrolka vždy svieti

Štyri pípnutia/dvakrát, červená kontrolka bliká

Tri pípnutia/dvakrát, červená kontrolka bliká

Dve pípnutia/dvakrát, červená kontrolka bliká

Jedno pípnutie/dvakrát, červená kontrolka bliká

Koleso je zaseknuté

Vybitie batérie

Pozemný snímač abnormálny

Bočná kefa abnormálna

Predný nárazník je zaseknutý
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OBSAH BALENIA 

Sériové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Množstvo
1
1
1
1
1
1 pár
1
1
1

Popis
Hlavný stroj (vrátane batérie)
Nabíjacia základňa
Diaľkový ovládač (bez batérie)
Nabíjací adaptér
Manuál
Primetacie štetce 
HEPA filter
Vytieracia handra
Vodná nádržka
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INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH  
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že 
použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s ko-
munálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde ho prijmú zadarmo. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate 
k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľud-
ské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade 

s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických 
a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)
S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové 
použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie 
o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám 
oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii 
v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách 
Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte 
podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.
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SAFETY INSTRUCTIONS 
Please follow the following safety precautions before using the product:• Please read this manual carefully before using the product and use the product according 

to the instructions in this manual.• Keep it properly.• If you need to transfer the product to a third party, please attach the manual together with 
the product.• Any operation inconsistent with this manual may lead to the damage of the product and 
personal injury.

*Caution

1. This product can only be dismantled by authorized technician. Such behavior without 
permission is not suggested.

2. Only the power adapter provided by the factory can be used with this product. The use of 
adapter of other specification may cause damage to the product.

3. Don’t touch the cord, charging base and power adapter with a wet hand.
4. Keep the opening and running parts free of curtain, hair, clothes or finger.
5. Don’t put the cleaner around burning objects, including cigarette, lighter or anything that 

is likely to cause fire. 
6. Don’t use the cleaner to pick up combustible material, including gasoline or toner from 

printer, copier and mixer. Don’t use it with inflammable around.
7. Please clean the product after charging, and turn off the product switch before cleaning.
8. Do not over-bend wires or place heavy or sharp objects on the machine.
9. This product is an indoor household appliance, please Don’t use it outdoors.
10. The cleaner can’t be used by children of 8 years and below or persons with mental 

disorder, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of this 
appliance. Don’t let your children ride on or play with the cleaner.

11. Do not use this product on wet or watery ground.
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12. Possible problems in product cleaning shall be eliminated as soon as possible. Please 
clear up any power cord or small object on the floor before using the cleaner in case they 
hinder the cleaning. Fold over the fringed them of carpet and prevent curtain or tablecloth 
from touching the floor.

13. If the room to be cleaned contains a staircase or any suspended structure, please test first 
whether the robot will detect it and not fall off the edge. If a physical barrier is needed for 
protection, make sure the facility does not cause such injury as tripping

14. When the product is not used for a long time, the machine shall be charged every three 
months to avoid battery failure due to low power for a long time.

15. Don’t use it without dust collector and filters in place.
16. Make sure the power adapter is connected to the socket or charging base when charging.
17. Avoid any cold or heat. Operate the robot between -10°C to 50°C.
18. Before discarding the product, disconnect the cleaner from charging base, turn off power 

and remove the battery.
19. Make sure the product is not powered on when removing the battery.
20. Please remove and discard the battery in accordance with local laws and regulations 

before discarding the product.
21. Do not use the product with a damaged power cord or power socket. Do not use the 

product when the product cannot work normally due to falling, damage, outdoor use or 
water ingress.
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The power cord and other sundries scattered 
on the ground may entangle or wrap the pro-
duct. Be sure to remove them before use.

Please remove the white strips on both sides
of the bumper before use, otherwise the
machine will not work normally

Please roll up the fringe of the carpet or
make the product work on the short-wool
carpet.

Guardrails shall be placed at the edge of
the double layer to ensure the safe
operation of the product.

PRECAUTIONS
Please read the following guidelines before using the Cleaner.  
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PRODUCT INTRODUCTION 
Cleaner Part Diagram

1. Cover
2. WIFI indicator
3. Infrared bumper
4. ON/OFF key
5. Automatic recharge
6. Middle cover
7. Cliff sensor
8. Charging electrode
9. Side brush
10. Cliff sensor
11. Left driving caster
12. Universal caster
13. Side brush
14. Battery cover
15. Suction port
16. Right driving caster
17. Middle cover
18. Dust collector 
19. Dust collector handle
20. Infrared signal reciever
21. Power connector
22. Air outlet 
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Dust collector and remote controller diagram

1. First level filter 
2. Dust collector
3. Fine filter cotton
4. HEPA filter
5. Filter element seal ring
6. ON/OFF
7. Forward
8. Turn left
9. Backward
10. Fixed-point cleaning
11. Automatic recharge  

(Only for models with this function)
12. Turn right
13. Pause
14. Auto cleaning
15. Edge cleaning
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Docking station

1. Power indicator
2. Power adapter
3. Power outlet
4. Charging electrode 
5. Power adapter socket

1

4

5

3

2
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Specification

Diameter    320mm

Height    78mm

Net weight    2,15 kg

Voltage    7.4V

Battery    Lithium battery 4 400mAh

Power    15W

Dust collector volume   600ml

Water tank capacity   180ml

Charging type   Automatic charging / manual charging

Cleaning mode   Zig-Zag cleaning, Automatic cleaning, 
    fixed-point cleaning, Edge cleaning

Full charge time   4-5 hours

Working time    About 100minutes

Button type    Physical buttons
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OPERATION INSTRUCTIONS
Charging method

1. How to use the charging base
Place the charging base on the flat ground, then connect the 
power adapter. The power indicator will be constantly on.
*Notes
Place the charging base on the flat ground, with the back 
against the wall, and remove all obstacles around the charging 
base of about 1 meter in width and 2 meters in front of the 
charging base, as shown in the figure

2. Two charging methods
Directly plug the power adapter into the machine, with the other end connecting with power
Supply,as shown in figure A.
Use the charging base for charging, as shown in figure B.

A. Please charge the machine for not less than 12 hours when charging for the first time, and 
charge it until the red light of the power key breathe. When the battery is fully filled, the 
green light will be constantly on.

B. For daily use, please store the machine on the charging stand and make sure the charging 
stand is powered on.

C. When not in use for a long time, please full charge the machine, turn off the power switch 
and store it in a cool and dry place.

D. When setting the reservation mode, do not use manual charging mode. It is recommended 
to use automatic charging mode.
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Turn on machine
Turn on the power switch, the panel button indicator 
flashes (1 means power ON, 0 means power OFF)

Remote controller 

Standby
Press this key to enter the sleep mode; press Pause key 
for restarting the machine; If the machine is not operated 
within 3 minutes, the machine will automatically enter the sleep mode.

Auto cleaning
Press this key to start cleaning automatically; Press Pause key to pause the machine if nece-
ssary.

Automatic recharge (Only for models with this feature)
Press this key to automatically find the charging base for charging.

Pause
Press this key to pause the machine in the running state , and press this key to wake up the 
machine in the sleeping state.

Direction 
A Forward
Press this key to move the machine forward.
B Backward
Press this key to move the machine back.
C Left
Press this key to move the machine left.
D Right
Press this key to move the machine right
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Sweep along wall mode
Press this key to eage cleaning mode. You can only switch to other mode (like auto) by remote 
control or it will keep working on this mode till power off.

Fixed-point cleaning
Press this key to start the machine’s spiral point cleaning. After the end of fixed-point cleaning 
mode, it will enter auto mode automatically.

4.4 Installation of the water tank
1. Insert the front end of the water tank into the mop, align as shown in the figure, and paste 

the mop on the magic tape of the water tank.

2.  Open the inlet on the water tank and slowly inject the water into the water tank.
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3. Place the bottom of the machine upward, align the positioning column of the water tank 
with the positioning hole of the carriage at the bottom of the machine, and press the water 
tank tightly.

*The water tank has no function of closing water seepage, and it will start to seep after water
injection. Please remove the water tank before charging.
*Pay attention when using the water tank, add water or clean up in time, please remove the tank
before adding water.
*Please do not use a water seepage tank on the carpet. When using the water tank to mop the floor,
please fold up the edge of the carpet, so as to avoid foreign matters on the rag from polluting the
carpet.
*After cleaning the mop, it is necessary to dry the mop until it does not drip, and then install it on the
water tank. At the same time, the mop needs to be flat.

APP CONNECTION
1. Download the App by scanning the QR code with your cell phone or Search for „Niceboy 

ION“ in the mobile app market and download the app Before using this function make 
sure your cell phone has been connected to WiFi.

2. Open “Niceboy ION” App and register a new account or use an existing account.
3. After the password is set, proceed to the next step „Add Device“
4. Select and click on „small Home Appliances“
5. Select and click on „Niceboy ION Charles i4“
6. Switch on the power button at the side of the machine (1 - ON; 0 - OFF), as shown in the 
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figure.
7. After the start-up tone is finished,long press the Start/Stop button on the panel for more 

than 5s till the buzzer beeps and WiFi  LED indicator flashes.
8. Make sure the name of your home WiFi, and enter the WiFi password and click on NEXT 

(note: only 2.4G WiFi is available), as shown in the figure.
9. Make sure the WiFi LED indicator is flashing, and check „Confirm indicator rapidly blink“, 

and click on NEXT for network connection and on Finish after device is added successfully.
It may take several or dozens of seconds to connect the device to WiFi network, depending 
on the signal strength. A control interface will be displayed when the device is bound 
successfully.

Reset WiFi: In case of connection timeout or before connecting another cell phone, first switch 
on the device and, within 10 seconds, long press the Start/Stop button for 5 seconds till it 
beeps, and then re-connect it to WiFi network. After the password is set, proceed to the next 
step „Add Device“

MAINTENANCE 
Dust collector and filter screen cleaning 
Take out the dust collector.

Open the dust collector lock and pour the dust and garbage.
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Remove the filter elements. HEPA can be washed with water, and you can tap it to remove dust 
before washing. 

Wash the dust collector and the first filter element, dry the dust collector and filter elements, 
and keep them dry to ensure their service life 

Clean the side brush and universal caster

 

Clean the side brush
Remove the side brush and wipe it with  
a clean cloth.

Clean universal caster
Clean the universal caster to remove hair
entanglement.
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Clean the cliff sensor
Clean the cliff sensor to ensure sensor sensitivity.   

Clean the suction port 
Pokud je v sacím otvoru velké množství prachu,
vyčistěte jej hadříkem.

Clean the sensor window
Clean the sensor window

Clean the charging electrode
Gently wipe the bottom of the machine and the charging electrode of the charging base with 
soft cloth.
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INDICATOR DESCRIPTION
When something goes wrong with the machine, the red light will be flash or lights on constant-
ly, and the voice prompts at the same time.

*Warm tips
If the above method does not solve the problem, please try the following:
1. Restart the power of the machine.
2. If the problem cannot be solved by restarting the machine, please send the machine to the
after-sales service center for maintenance.

One beep/twice, Red light is always on

four beeps/ twice, Red light is Flashing

three beeps/ twice, Red light is Flashing

two beeps/ twice, Red light is Flashing

One beep/twice, Red light is Flashing

Wheel is stuck

Power Run out

Ground sensor abnormal

side brush abnormal

Front bumper is stuck
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PACKING LIST

Serial number
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quantity
1
1
1
1
1
1 pair
1
1
1

Description
Main machine(include battery)
Charging base
Remote controller (without 
battery)
Power adapter
User manual
Side brush
HEPA filter
Dishcloth
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USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL  
AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)

This symbol located on a product or in the product’s original documentation 
means that the used electrical or electronic products may not be disposed 
together with the communal waste. In order to dispose of these products 
correctly, take them to a designated collection site, where they will be accep-
ted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect 
precious natural resources and helping to prevent any potential negative 
impacts on the environment and human health, which could be the result of 
incorrect waste disposal. 
You may receive more detailed information from your local authority or 

nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone 
who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and 
electronic devices.

(Business and corporate use)
In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate 
use, refer to the product’s manufacturer or importer. They will provide you with information 
regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic 
device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this 
electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries out-
side the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. 
For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information 
from your local authorities or the device seller.
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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.


