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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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

1

2

3

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

Dokovací stanice
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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
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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.
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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.
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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.
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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

2

3

4

5
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pred použitím výrobku dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
• Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a používajte výrobok podľa 

pokynov v nej uvedených.
• Ak potrebujete výrobok odovzdať tretej osobe, priložte k nemu návod na obsluhu.
• Akákoľvek činnosť v rozpore s týmto návodom môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu osôb.

3. Servisné obmedzenia
1. Tento výrobok môže demontovať iba autorizovaný technik. Takéto konanie bez opráv-

nenia sa neodporúča.
2. S týmto výrobkom je možné používať iba napájací adaptér dodaný výrobcom. Použitie 

adaptéra inej charakteristiky môže spôsobiť poškodenie výrobku.
3. Nedotýkajte sa kábla, nabíjacej základne a napájacieho adaptéra mokrou rukou.
4. Udržujte otváracie a prevádzkové časti bez záclon, vlasov, oblečenia alebo prstov.
5. Neklaďte čističku do blízkosti horiacich predmetov, vrátane cigarety, zapaľovača alebo 

čohokoľvek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
6. Nepoužívajte čistič na zber horľavého materiálu, vrátane benzínu alebo tonera z tlačiar-

ne, kopírky a mixéra. Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých látok.
7. Po nabití výrobok vyčistite a pred čistením vypnite spínač výrobku.
8. Neohýbajte príliš drôty a neklaďte na prístroj ťažké alebo ostré predmety.
9. Tento výrobok je domáci spotrebič na vnútorné použitie, nepoužívajte ho, prosím, 

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 pôde.
12. Prípadné problémy pri čistení výrobku je potrebné čo najskôr odstrániť. Pred použitím 

čističa upracte napájací kábel alebo drobné predmety na podlahe, ak by bránili 
čisteniu. Preložte ich cez strapce koberca a zabráňte tomu, aby sa záclona alebo obrus 
dotýkali podlahy. 
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13. Ak sa v upratovanej miestnosti nachádza schodisko alebo akákoľvek zdvihnutá 
konštrukcia, najprv vyskúšajte, či ju robot rozpozná a nespadne z okraja. Ak je na 
ochranu nutná fyzická bariéra, uistite sa, že zariadenie nespôsobí také zranenie, ako 
je zakopnutie.

14. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, je potrebné stroj každé tri mesiace nabiť, aby nedo-
šlo k zlyhaniu batérie z dôvodu nízkeho stavu energie po dlhý čas.Nepoužívajte ho bez 
nasadeného zberača prachu a filtrov.

15. Pri nabíjaní sa uistite, že je napájací adaptér pripojený do zásuvky alebo nabíjacej 
základne.

16.  Vyhnite sa akémukoľvek chladu alebo horúčave. Robot prevádzkujte pri teplotách od 
-10 °C do 50 °C.

17. Pred vyradením výrobku odpojte čistič od nabíjacej základne, vypnite napájanie a 
vyberte batériu.

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

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

vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.

4. Batéria a nabíjanie
1. Nepoužívajte batériu, nabíjací stojan ani nabíjačku od inej firmy.
2. Uistite sa, že použité napätie je správne.
3. Batériu ani nabíjací stojan nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
4. Neumiestňujte nabíjací stojan a hlavný prístroj do blízkosti zdroja tepla, ako sú 

vyhrievacie telesá, indukčné variče, rúry a pod.
5. Nikde výrobok neutierajte vlhkou handričkou alebo akoukoľvek tekutinou.
6. Použité batérie nevyhadzujte svojvoľne a odovzdajte ich na spracovanie odbornej 

recyklačnej agentúre.
7. Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, okamžite ho prestaňte používať a včas 

nás kontaktujte, aby sme zvolili vhodný spôsob kúpy originálneho napájacieho kábla 
na výmenu.
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8. Uistite sa, že je hlavný stroj na prepravu vypnutý, a odporúčame ho zabaliť s originál-
nou škatuľou.

9. Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite, prosím, po úplnom nabití napájanie, vypnite 
hlavný stroj, uložte ho na chladnom a suchom mieste a nabíjajte ho aspoň raz za 3 
mesiace, aby nedošlo k poškodeniu batérie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím upracte drobné predmety, krehké predmety, káble, závesy a pod., aby ste zabrá-
nili zamotaniu alebo poškodeniu majetku.

Používatelia, ktorí majú v dome zdvojenú konštrukciu, ako sú schody a pod., by mali mať na 
pamäti, že je prísne zakázané používať výrobok v prostredí bez ohradenia, ktoré je vyššie než 
prostredie pre rodinné aktivity.
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1. Napájacie tlačidlo: 
Krátke stlačenie: zametanie/pauza 
Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie 
Farba kontrolky napájania: 
Biela: Výkon > 20 % 
Červená: Výkon  < 20 % 
Blikajúca kontrolka: Nabíjanie 
Červené rýchle blikanie: Porucha

2. Svetelná indikácia WiFi 
Pomalé blikanie: čakanie na pripojenie 
Normálne svieti: WiFi je pripojená 
Rýchle blikanie: pripojenie WiFi sa nepo-
darilo

3. Tlačidlo na dobíjanie: 
Krátke stlačenie: dobíjanie/pauza 
Dlhé stlačenie: časovanie čistenia

4. Senzor proti pádu
5. Nabíjací stĺpik
6. Univerzálne koliesko
7. Bočná kefa
8. Bočná kefa
9. Valcová kefa
10. Kryt valcovej kefy
11. Pohyblivé koliesko
12. Súčiastka handry
13. Spona handry

INFORMÁCIE K PRODUKTU 
Schéma robotického vysávača
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14. Výfukový ventil
15. Laserový radar
16. Radarový snímač kolízie
17. Kryt povrchu
18. Snímač vyrovnávania
19. Kolízna vyrovnávacia pamäť
20. Snímač kolízie
21. Infračervený senzor
22. Kryt stroja
23. Prachová schránka
24. Tlačidlo na resetovanie
25. Senzor steny 
26. Spona prachovej schránky
27. Čistiaca kefa
28. Držiak filtra
29. Vysokoúčinný filter
30. Primárny filter
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31. Tesniaci uzáver
32. Spona vodnej nádrže
33. Nabíjací stĺpik
34. Nasávací otvor
35. Spona
36. Prívod vody pre handru
37. Pevná spona
38. Spona na handru

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

1. Indikácia svetelného signálu
2. Napájacie rozhranie
3. Nabíjacia stanica

Dokovacia stanica
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ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery     L346 * W340 * H99 mm
Hmotnosť hostiteľa    3,1 ± 0,1 kg
Spôsob pripojenia    WiFi
Batéria     Lítiová batéria, 5 000 mAh
Namerané napätie    14,4 V
Nameraný výkon    40 W
Objem vodnej nádrže    450 ml
Kapacita prachového boxu    450 ml
Rozmery     L165 * W142 * H100 mm
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NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnuté/Vypnuté
1. V prípade, že sa prístroj nabíja na nabíjacom stojane, automaticky sa zapne. 
2. Počas nabíjania nie je možné stroj vypnúť.
3. Pri dlhom stlačení napájacieho tlačidla sa kontrolka napájania rozsvieti a spotrebič sa 

zapne. Po úspešnom zapnutí sa ozve hlasová odozva. 
4. Ak sa spotrebič nehýbe, je možné ho vypnúť dlhým stlačením tlačidla napájania.

Nabíjanie
1. Vyberte nabíjací stojan z obalu.
2. Indikačná kontrolka
3. Napájacie rozhranie
4. Nabíjací terminál

Dbajte na to, aby v priestore 1 m po oboch stranách  
a 2 m za a pred nabíjacím stojanom neboli žiadne prekážky.

1

2

3
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5. Nabite robotický vysávač na nabíjacom stojane. 
 
 

• Po skončení upratovania sa prístroj automaticky vráti do nabíjacieho stojana na 
nabíjanie. Ak sa nemôže vrátiť na nabíjací stojan, pokúste sa odstrániť prekážky v okolí 
nabíjacieho stojana alebo vysávač odneste späť na nabíjací stojan na nabíjanie.

• Ak je počas čistenia stav batérie stroja nižší než 20 %, automaticky sa vráti do nabíja-
cieho stojana na nabitie. Po úplnom nabití batérie sa automaticky vráti do miesta 
prerušenia a dokončí čistenie. 

• Ak sa stroj automaticky vypne z dôvodu nízkej energie, môžete ho ručne vrátiť do 
nabíjacieho stojana na nabitie. Uistite sa, že je nabíjacia elektróda v dobrom kontakte, 
a skontrolujte, či svieti kontrolka indikácie nabíjania.

• Počas nabíjania robotického vysávača na nabíjacom stojane sa automaticky zapne.
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Nádoba na prach
Ako používať prachovú nádobu a HEPA filter
1. Vybratie prachovej nádoby

Pozor: Neodlamujte západku prachového boxu v odliatku lomu.

2. Otvorte veko a vyprázdnite prach.
3. Otvorte držiak filtra na prachovom boxe a vyberte HEPA filter.
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4. Prachový box a filter vždy čistite čistiacou kefou a prachový box a primárny filter umývajte 
vodou.

5. Prachovú schránku a filter namontujte do robota až po ich kompletnom vysušení.
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Nádrž na vodu
1. Najprv vyberte nádobu na prach. 
2. Otvorte tesniace tlačidlo nádržky na vodu a naplňte ju vodou, potom zakryte tesniace veko 

a vložte nádržku do robota.
3. Pripevnite mopovaciu handru na spodnú časť zariadenia. 

Poznámky:
1. Pred naplnením vyberte nádržku na vodu, nenaplňujte nádržku vnútri zariadenia.
2. Pred nasadením nádržky na vodu a handry robot odpojte a vysušte.
3. Neodlamujte sponu nádržky na vodu v prípade jej zlomenia.

Jednoduchá nasávacia a valcová kefa
Stlačte sponu na kryte valcovej kefy, potom kryt kefy aj s kefou odoberte. Po prispôsobení 
polohy spony zatlačte jednotnú nasávaciu zostavu do drážky.

1. Kryt valcovej kefy
2. Spona
3. Valcová kefa
4. Drážka valcovej kefy
5. Jednotlivá nasávacia zostava

1

2

3

4

5
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PRIPOJENIE APLIKÁCIE

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 účet.
3. Zapnite robotický vysávač a počkajte, až sa ozve hlasový pokyn „Dobrý deň, hlásim, že som 

pripravený“. Následne stlačte súčasne obe tlačidlá na vrchnej strane zariadenia približne 
po dobu 3 sekúnd, kým sa neozve hlasový pokyn „WiFi bola vynulovaná“. LED diódy budú 
následne blikať pomalým prerušovaným svetlom.

4. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a kliknutím na „+“ pridajte zariadenie. Kliknite na „Malé 
domáce spotrebiče“ a vyberte „Niceboy ION Charles I9“.

5. Zvoľte vašu WiFi a zadajte heslo, následne kliknite na „Ďalší“.
6. pravom hornej rohu prepnite nastavenie z „EZ MODE“ na „AP MODE“ a zaškrtnite „Potvrdiť, 

že indikátor bliká pomaly, následne kliknite na“ Ďalší „.
7. V ďalšom kroku sa pripojte k WIFI hotspotu vysávača. Prejdite do nastavenia WIFI vášho 

telefónu a pripojte sa k zariadeniu s menom „SmartLifeXXXX“. Po pripojení k hotspotu 
sa vráťte do aplikácie, kde začne párovanie s vysávača. Po prepojení vysávače a mobilné 
aplikácie zaznie hlasový pokyn „ Momentálne zisťujem všetky informácie o používateľovi.“ a 
po úspešnom spárovaní zaznie „Úspešne som sa pripojil k sieti. Čo nás čaká ďalej?“ 

V prípade zmeny konfigurácie routeru alebo hesla, prípadne nemožnosti pripojenia mobilného 
telefónu k zariadenia z iných dôvodov, resetujte WiFi zariadení pre spárovanie. 
Spôsob resetovanie: 
Po zapnutí zariadenia stlačte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo dobíjania na 3 sekundy, kým 
nebudete počuť hlasovú výzvu a kontrolka WiFi nebude pomaly blikať, čo znamená, že reseto-
vanie WiFi prebehlo úspešne.
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ÚDRŽBA
Čistenie stredovej kefy
Otočte stroj a stlačte sponu na kryte stredovej kefy z oboch koncov, aby ste vybrali stredovú 
kefu.

1. Kryt valcovej kefy
2. Spona
3. Valcová kefa
4. Otvor na valcovú kefu

Vyčistite závity na stredovej kefe zodpovedajúcou čistiacou kefou. Po vyčistení nasaďte stredo-
vú kefu a upevnite kryt.

1

2

3

4
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Čistenie bočnej kefy
1. Otočte stroj, zdvihnite ľavú a pravú kefu a vytiahnite ich.
2. Vyčistite závity na ľavej a pravej kefe a ich ložiská.
3. Vyrovnajte bočnú kefu s jej ložiskom na stroji a pevným stlačením namontujte ľavú a pravú 

kefu.

Odporúčame pravidelne čistiť bočnú kefu; 
Ak je bočná kefa poškodená, vytiahnite poškodenú bočnú kefu priamo a novú bočnú kefu 
zarovnajte s jej ložiskom a pevne pritlačte.

Batéria
1. Vysokovýkonný lítium-iónový akumulátor je zabudovaný v stroji. Batéria nemá pamäťový 

efekt a nie je potrebné sa obávať opakovaného nabíjania/vybíjania.
2. Aby ste zachovali najlepší výkon, nechajte stroj nabíjať na nabíjacom stojane, ak nefunguje.
3. Po úplnom nabití stroj vypnite, ak nefunguje. Dlhodobé udržiavanie nabíjania môže poškodiť 

batériu.
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Nabíjací stojan a nabíjacia elektróda
1. V prípade odpojenia napájania utrite nabíjací stojan a nabíjaciu elektródu mäkkou suchou 

handričkou.
2. Nabíjací stojan a nabíjaciu elektródu pravidelne utierajte, aby ste predišli problémom s 

nabíjaním prístroja na nabíjacom stojane.

Stredové koliesko
4. Stredové koliesko.
5. Očistite vlasy na prach na koliesku a ložiskách.
6. Po úplnom vysušení stredové koliesko znovu zostavte.

Aktualizácia firmvéru
3. Skontrolujte a aktualizujte firmvér prostredníctvom nastavenia aplikácie APP.
4. Pri aktualizácii APP sa uistite, že sa robot nabíja a batéria je vyššie než 60 %, pozrite postup 

v návode na obsluhu APP.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Sn Hlasová výzva Riešenie problému

1 Zdá sa, že chýba prachová schránka. Znovu nainštalujte prachovú schránku 
alebo pozastavte čistenie stroja.

2 Zdá sa, že radar na hornej strane je 
zakrytý. Prosím, vyčistite ho a skúste to 
znovu.

Skontrolujte a odstráňte cudzie predmety 
v okolí Lidaru alebo ho premiestnite na iné 
miesto, aby ste ho mohli znovu spustiť.

3 Kolieska sa nenachádzajú na zemi. Po-
trebujem novú polohu, aby som mohol 
pokračovať v upratovaní.

Presuňte stroj na iné miesto, aby ste mohli 
znovu začať čistiť.

4 Senzor chrániaci pred nárazom nie je 
plne funkčný. Utriete ho, prosím?

Skontrolujte a vyčistite snímač proti pádu a 
skúste to znovu.

5 Senzor proti pádu je špinavý. Utriete ho, 
prosím?

Skontrolujte a vyčistite antikolízny senzor a 
skúste to znovu.

6 Môj snímač steny na pravej strane je 
špinavý. Utriete ho, prosím?

Skontrolujte a vyčistite snímač steny a 
skúste to znovu.

7 Zdá sa, že radar na hornej strane je 
zakrytý. Prosím, vyčistite ho a skúste to 
znovu.

Skontrolujte a očistite cudzie predmety 
okolo krytu radaru a skúste to znovu.

8 Nárazník potrebuje očistiť. Pomôžete mi? Skontrolujte, či nie je zaseknutý nárazník 
alebo antikolízny senzor.

9 Prosím, vyčistite prachovú schránku. Vyčistite, prosím, prachovú schránku alebo 
ju vymeňte za novú.

Ak je stroj počas prevádzky chybný, tlačidlo napájania rýchlo bliká červenou farbou. Pri riešení 
abnormálneho problému sa riaďte nasledujúcimi hlasovými pokynmi alebo výzvou APP.
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Sn Hlasová výzva Riešenie problému

10 Moja hlavná kefa sa zdá byť zaseknutá. 
Pomôžete mi, prosím?

Skontrolujte, či nie je hlavná kefa zamotaná, 
a vyčistite ju.

11 Moje stredové koliesko sa, bohužiaľ, 
zaseklo. Pomôžete mi, prosím?

Skontrolujte, či nie je hlavné koleso zamota-
né, a vyčistite ho.

12 Bočná kefa sa zdá byť zaseknutá. Pomô-
žete mi, prosím?

Skontrolujte, či nie je bočná kefa zamotaná, 
a vyčistite ju.

13 Potrebujem si odpočinúť. Vezmite, prosím, hostiteľa späť do nabíja-
cieho stojana.

14 Dobíjanie sa nepodarilo. Prosím, vráťte 
ma späť na nabíjaciu stanicu.

Skontrolujte, či je nabíjací stojan pod 
napätím a čistý od prekážok v okolí nabíja-
cieho stojana.

15 Zdá sa, že batéria je prehriata. Vypnite 
ma, prosím, aby som si mohol odpo-
činúť.

Skúste stroj reštartovať.

16 Neznáma oblasť. Nemôžem poupratovať. Skontrolujte, či je stroj správne pripojený k 
sieti, a skúste ho premiestniť.
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Nie je možné ho zapnúť. Batéria je vybitá, pred použitím ju nabite. Okolitá teplota je 
príliš nízka alebo vysoká, používajte ju v rozmedzí 0 – 40 °C.

Nie je možné ho nabíjať. Nabíjací stojan nie je napájaný, uistite sa, že je napájanie 
úspešne pripojené. Zlý kontakt nabíjacej elektródy – očistite, 
prosím, elektródu nabíjacieho stojana a elektródu stroja.

Prístroj nie je možné 
vrátiť k nabitiu.

Uistite sa, že je okolo nabíjacieho stojana dostatok priestoru. 
A uistite sa, že rozpoznávacia plocha na povrchu nabíjacieho 
stojana je bez prachu a nečistôt.

Prístroj nie je možné nájsť 
v mobilnom telefóne.

Znovu pripojte WiFi a uistite sa, že sieťové pripojenie k stroju 
je úspešné.

Stroj je vypnutý. Uistite sa, že sieťové pripojenie stroja prebehlo úspešne. A 
uistite sa, že je stroj vždy v dosahu signálu WiFi.

Mobilný telefón a 
zariadenie nie je možné 
spárovať. 

Uistite sa, že zariadenie a nabíjací stojan sú v dosahu signálu 
WiFi a že je signál dobrý. Pred spárovaním skúste resetovať 
WiFi.

Počas čistenia sa ozýva 
neobvyklý hlas.

Skontrolujte a očistite cudzie telesá na valcovej kefe, bočnej 
kefe, hnacom kolese a univerzálnom kolese a očistite podvo-
zok stroja a protizrážkovú lištu.

Čistenie nie je účinné. Skontrolujte a vyčistite prachový box a filter. Ak je filter 
upchatý, vymeňte ho. Skontrolujte a vyčistite valcovú kefu, ak 
je zamotaná.

Časovanie čistenia 
nefunguje.

Časované čistenie nie je možné spustiť, ak je batéria vybitá. 
Skontrolujte, či je stroj pripojený k sieti, inak nie je možné 
úlohu časového čistenia synchronizovať.
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Či je potrebné pre prvé 
použitie nabíjať 24 hodín.

Vstavaná vysokovýkonná lítium-iónová batéria nemá pamä-
ťový efekt a je možné ju používať po úplnom nabití a nie je 
potrebné ju nabíjať 24 hodín.

Či je potrebné po dokon-
čení nabíjania odpojiť 
napájanie nabíjacieho 
stojana.

Pri každodennom používaní je spotreba energie v pohoto-
vostnom režime veľmi nízka, takže nie je potrebné vypínať. 
Udržiavanie stavu nabíjania je prospešné pre najlepší 
výkon batérie. Ak sa nepoužíva dlhší čas, odpojte napájanie 
nabíjacieho stojana a vypnite ho na uskladnenie. Odporúča 
sa nabíjať raz mesačne, aby nedošlo k poškodeniu batérie v 
dôsledku nadmerného vybitia.

Či je laser vyžarovaný 
laserovým radarom 
škodlivý pre človeka.

Stroj využíva moderný a bezpečný laserový radar, ktorý spĺňa 
laserovú normu CLASS I a úroveň bezpečnosti očí.
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ZOZNAM BALENIA 

Po otvorení balenia nájdete nasledujúci produkt a príslušenstvo, starostlivo ich skontrolujte.
(Nasledujúce obrázky slúžia na vašu orientáciu) a podliehajú skutočnému stavu prijatého 
výrobku.)

Sériové číslo  Popis    Množstvo
1  Hlavný stroj (vrátane batérie)  1
2  Nabíjacia základňa   1
3  Vysokoúčinný filter   1
4  Bočná kefa    1 pár
5  Napájací adaptér   1
6  Príručka s návodom   1 
7  Nádrž na vodu   1
8  Súčasť handry   1
9  Súčasť s jedným nasávacím otvorom  1

1

6

2

7

3
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4
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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. 

5. Service restrictions
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.
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.
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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 nee-
ded 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.

6. Battery and charging
1. Do not use any battery, charging stand or charger from third-party.
2. Please make sure that the voltage used is correct.
3. Do not disassemble, repair or modify the battery or the charging stand.
4. Do not place the charging stand and the main machine close to the heat source, such 

as heating radiators, induction cookers, ovens, etc.
5. Do not wipe anywhere of the product with a damp cloth or any liquid.
6. Do not discard used batteries at will and please give the professional recycling agency 

for treatment.
7. If the power cord is damaged or broken, please stop using it immediately, and contact 

us in time to select the proper channel to purchase the genuine power cord for 
replacement.

8. Please make sure that the main machine is turned off for transport and it is re-
commended to pack with the original box.



51

9. If the product is not used for a long time, please turn off the power after fully charged, 
turn off the main machine, st or e in a cool dry place, and charge it at least every 3 
months to avoid damage to the battery.

PRECAUTIONS 
Please clean up small objects, fragile articles, cables, curtain ropes, etc. scattered on the 
ground before use to prevent entanglement or damage of the property.

The users with a duplex structure such as stairs etc. in their homes shall specially note that it is 
strictly forbidden to use the product in the fenceless suspending environment, which is higher 
than that of the family activities.
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1. Power key: 
Short press: Sweep/pause 
Long press: On/off  
Color of the power indication light: 
White: Power > 20 % 
Red: Power  < 20 % 
Breathing light flashing: Charging 
Red quick flashing: Faulty 

2. Wifi Indication light 
Slow flash: waiting for connection 
Normally on: WiFi is connected 
Quick flash: WiFi connection failed

3. Recharge key 
Short press: recharge/pause 
Long press: timing cleaning

4. Anti-dropping sensor
5. Charging pole piece
6. Universal wheel
7. Side brush
8. Side brush
9. Rolling brush
10. Rolling brush cover
11. Driving wheel
12. Mop component
13. Mop buckle 

PRODUCT INTRODUCTION 
Cleaner Part Diagram

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

4

1



53

14

15
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29

30

14. Exhaust pot
15. Laser radar
16. Radar collision sensor
17. Surface lid
18. Aligment sensor
19. Collision buffer
20. Collision sensor
21. Infrared sensor
22. Machine cover
23. Dust box
24. Reset key
25. Wall sensor
26. Dust box buckle
27. Cleaning brush
28. Filter bracket
29. High efficiency filter
30. Primary filter
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31. Sealing plug
32. Water tank buckle
33. Charged pole piece 
34. Suction port
35. Buckle
36. Water inlet for mop
37. Fixed buckle
38. Mop buckle

31

32

33

34

35

36

37

38
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2
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1. Signal indication light
2. Power interface
3. Charging terminal

Docking station
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SPECIFICATION

Dimensions     L346*W340*H99mm
Battery     Lithium battery, 5000mAH
Host Weight     3.1±0.1KG
Connection Method    WiFi connection
Rated Voltage    14.4V
Rated Power     40W
Water Tank Capacity    450ml
Dust Box Capacity    450ml
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OPERATION INSTRUCTIONS

On/Off
1. In case the main machine is being charged on the charging stand, it will automatically turn on.
2. During its charging, the machine cannot be turned off.
3. Long press the power key, the power indication light will light up and the machine turns 

on. Meanwhile, there will be a voice prompt after completion of turning on.
4. In case the main machine is static, long press the power key to turn it off.

Charging 
1. Take the charging stand out from the package.

4. Signal indication light
5. Power interface
6. Charging terminal

Please make sure that no obstacles in the space  
of 1 m on both sides and 2m ahead of the charging stand.

1

2

3
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2. Charge the robot vacuum cleaner on the charging stand. 
 
 

• After cleaning, the machine will automatically return to the charging stand for char-
ging. If it cannot return to the charging stand, try to remove the obstacles around the 
charging stand or take the cleaner back to the charging stand for charging.

• During the cleaning, if the battery of the machine is lower than 20%, it will automati-
cally return to the charging stand for charging. After the battery is fully charged, it will 
automatically return to the breakpoint to continue clean-ing.

• If the machine is turned off automatically due to low power, you can manually take it 
back to the charging stand for charging. Make sure the charging electrode is in good 
contact and check whether the charging indication light is on.

• During the charging of the robot vacuum cleaner on the charging stand, it will automa-
tically turn on.
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Dust box
How to use the dust box and HEPA filter
6. Fetch out the dust box

Attentions: Do not break off the snap lock of dust box in cast of gracture.

7. Open the lid and empty the dust.
8. Open the filter holder on the dust box and fetch out the HEPA filter.
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9. Always clean the dust box and filter with a cleaning brush, and wash the dust box and 
primary filter with water.

10. Assemble the dust box and filter into the robot after completed dried.
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Water tank
4. Fetch out the dust box firstly.
5. Open the seal button of the water tank, and inject cleaning water, and cover the sealing lid 

and assemble the tank into robot.
6. Push the mopping assembly horizontally into the robot after matching the right snap joint 

position.

Notes:
4. Fetch out the water tank before irrigation and do not irrigate the whole appliance.
5. Plug off and dry the robot before assembling the water tank and mop.
6. Do not break off the buckle of water tank in case of gracture.

Single suction & Roller brush
Press the buckle on the roller brush cover , then remove the roller brush cover and brush. 
Push the single suction assembly into the groove after matching the buckle position.

6. Roller brush cover
7. Buckle
8. Roller brush
9. Roller brush groove
10. Single suction assembly

1

2

3

4

5
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APP CONNECTION

1. Download the app by scanning the QR code with your mobile phone or search for 
„Niceboy ION“ on the mobile app market and download the app. Before using this feature, 
make sure your mobile phone is connected to Wi-Fi.

2. Open the „Niceboy ION“ app and create a new account or use your existing account.
3. Switch on the robot vacuum cleaner and wait for the voice prompt „Hello, I‘m reporting for 

duty“. Then press both buttons on the top of the device at the same time for approximate-
ly 3 seconds until you hear the voice prompt „WiFi has been reset“. The LEDs will then flash 
in a slow intermittent light. 

4. Open the „Niceboy ION“ app and click „+“ to add the device. Click on „Small home applian-
ces“ and select „Niceboy ION Charles I9“.

5. Select your WiFi and enter your password, then click „Next“.
6. In the upper right corner, switch the setting from „EZ MODE“ to „AP MODE“ and check 

„Confirm that the indicator flashes slowly, then click „Next“. 
7. In the next step, connect to the vacuum cleaners WIFI hotspot. Go to your phone‘s WIFI 

settings and connect to the device named „SmartLifeXXXX“. Once connected to the 
hotspot, return to the app to begin pairing with the vacuum cleaner. Once the vacuum 
and mobile app are connected, a voice prompt will say „I‘m in the process of gathering all 
the user‘s information.“ and after successful pairing, „I have successfully connected to the 
network. What‘s next?“. 
In case the router configuration or the password is changed, or the mobile phone cannot 
be connected to the device due to other reasons, reset the WiFi of the machine for pairing. 
Reset method: 
After turning on the machine, press both the power key and the recharge key s imulta-
neously for 3 seconds until you hear the voice prompt and the WiFi indication light slowly 
flashes, which indicate that the WiFi reset is successful.
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MAINTENANCE
Cleaning of rolling brush
Turn the machine and press the buckle on the rolling brush cover from both ends to remove 
the rolling brush.

1. Rolling brush cover
2. Buckle
3. Rolling brush
4. Rolling brush slot

 
Clean the windings on the rolling brush with the matching cleaning brush. After cleaning, install 
the rolling brush and fasten the cover.

1

2

3

4
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Clean of side brush
1. Turn the machine, lift the left and right brushes up and pull them out.
2. Clean the windings on the left and right brushes and their bearings.
3. Align the side brush with its bearing on the machine and press firmly to install the left and 

right brushes.

It is recommended to clean the side brush regularly; 
If the side brush is damaged, please pull out the damaged side brush directly, and align the 
new side brush with its bearing and press firmly.

Battery
1. The high-performance lithium-ion battery pack is built in the machine. And the battery has 

no memory effect and it is no need to worry about repeated charging/discharging.
2. In order to maintain the best performance, keep the machine charging on the charging 

stand if it does not work.
3. After the machine is fully charged, please turn it off if it does not work. Keep charging for a 

long time may damage the battery.
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Charging stand and charging electrode
1. Please wipe the charging stand and charging electrode with a soft dry cloth in the conditi-

on of disconnection of power.
2. Please wipe the charging stand and charging electrode regularly to avoid problem of 

charging of the machine on the charging stand.

Universal wheel
1. Universal wheel.
2. Clean the hair and dust on the wheel and bearings.
3. Assemble the universal wheel again after dried completely

Upgrade the firmware
1. Please check and update the firmware through the Settings of APP.
2. Make sure the robot is charging and battery is higher than 60% when you upgrade the 

APP, please refer to the procedure in the APP operation instruction.
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TROUBLE-SHOOTING

Sn Voice prompt Trouble-shooting

1 The dust box appears to be missing. Re-install the dust box or pause the clea-
ning task of the machine.

2 The radar on top appears to be obscu-
red. Please clean it and try again.

Please check and remove foreign objects 
around the Lidar or move it to other place 
to restart

3 The wheels are not on the ground. I 
need a new position so I can continue 
cleaning.

Move the machine to other place to restart 
cleaning.

4 The crash sensor is not fully functional. 
Will you please wipe it down?

Please check and clean the anti-dropping 
sensor and try again.

5 The collision sensor is dirty. Will you 
please wipe it?

Please check and clean the anti-collision 
sensor and try again.

6 My wall sensor on the right side is dirty. 
Will you wipe it, please?

Please check and clean the wall sensor and 
try again.

7 The radar on top appears to be obscu-
red. Please clean it and try again.

Please check and clean the foreign objects 
around the radar cover and try again.

8 The bumper needs cleaning. Can you 
help me?

Please check if the bumper or anti-collision 
sensor is stuck.

9 Please clean the dust box. Please clean the dust box or replace it with 
a new one.

If the machine is faulty during operation, the power key quick flashes in red color. Please refer 
to the following voice prompts or APP prompt to solve the abnormal problem.
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Sn Voice prompt Trouble-shooting

10 My main brush seems to be stuck. Can 
you help me, please?

Please check if the main brush is entangled 
and clean it.

11 Unfortunately, my center wheel is stuck. 
Can you please help me?

Please check if the main wheel is entangled 
and clean it.

12 The side brush seems to be stuck. Can 
you please help me?

Please check if the side brush is entangled 
and clean it.

13 I need to rest. Please take the host back to the charging 
stand

14 Recharge failed. Please return me to the 
charging station.

Please check if the charging stand is ener-
gized and clean the obstacles around the 
charging stand.

15 The battery seems overheated. Please 
turn me off so I can rest.

Please try to restart the machine.

16 Unknown area. I can't clean up. Please make sure the machine is connec-
ted to the network properly and try to 
relocate.
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 FAQ

It cannot be turned on. The battery is low, please charge it before use. The ambient 
temperature is over low or over high, please use it in the range 
of 0°C-40°C.

It cannot be charged. The charging stand is not powered, please make sure the 
power is connected successfully. Poor contact of the charging 
electrode, please clean the charging stand electrode and the 
machine electrode.

The machine cannot be 
returned for charging.

Make sure there is enough space around the charging stand. 
And make sure that the recognition area on surface of the 
charging stand is free of dust and dirt.

The device cannot be 
found in the mobile.

Please reconnect WiFi and ensure that the network connection to 
the machine is successful.

The machine is offline. Please ensure that the network connection of the machine is 
successful. And make sure the machine is always within the WiFi 
signal coverage.

The mobile and the device 
cannot be paired. 

Make sure the machine and the charging stand are within the 
WiFi signal coverage and the signal is good. Please try resetting 
WiFi before pairing.

There is abnormal voice 
during cleaning.

Please check and clean the foreign matters on rolling brush, 
side brush, drive wheel and the universal wheel, and clean the 
machine chassis and anti-collision strip.

Cleaning is not effective. Please check and clean the dust box and filter. Please replace 
the filter if it is blocked. Check and clean the rolling brush if it 
is entangled.
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Whether it needs to be 
charged for 24 hours for 
the initial use.

The built-in high-performance lithium-ion battery has no me-
mory effect, and it can be used after being fully charged and no 
need charging of 24 hours.

Whether the power of the 
charging standis needed 
to be cut off after charging 
is completed.

In daily use, the standby power consumption is very low, so no 
need to power off and shut down, and maintaining the charging 
state is beneficial to the best performance of the battery. If it is 
not used for a long time, please cut off the power of the char-
ging stand and shut it down for storage. It is recommended
to charge once a month to avoid damage to the battery due to 
over-discharge.

Whether the laser emitted 
by the laser radar is harm-
ful to the human.

The machine adopts advanced and safe laser radar, which 
meets the CLASS I laser standard and eye safety level.
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PACKING LIST

The following product and accessories will be found after opening the package, please check 
carefully.
(The following pictures are for your reference, and they are subject to the actual product 
receive)

Serial number Description    Quantity
1  Main machine (include battery)  1
2  Charging base   1
3  High efficiency filter   1 
4  Side brush    1 pair
5  Power adapter   1
6  Instruction manual   1 
7  Water tank    1
8  Mop component   1
9  Single suction port component  1

1
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3
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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.


