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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před použitím produktu dodržujte následující bezpečnostní opatření:
• Výrobky nemohou používat děti mladší 8 let. Pokud je to nutné, musí tak být učiněno pod 

dohledem opatrovníka. Nedovolte dětem, aby na výrobku jezdily.
• Problémy, které mohou vzniknout při čištění zařízení, by měly být co nejdříve odstraněny 

nebo opraveny.
• Ukliďte napájecí kabely a drobné předměty na podlaze, abyste zabránili zablokování 

zařízení během čištění.
• Okraje koberce ohněte ke spodní straně koberce a zabraňte tomu, aby se zavěšené záclo-

ny, ubrusy apod. dotýkaly země.
• Na okraji vyvýšeného prostoru by měly být nainstalovány ochranné zábrany, které zabrání 

pádu výrobků.
• Při používání výrobku postupujte podle návodu k použití. Používejte pouze příslušenství 

doporučené nebo prodávané výrobcem.
• Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na podstavci.
• Používejte pouze ve vnitřním domácím prostředí. Nepoužívejte ve venkovních, komerčních 

nebo průmyslových prostorách.
• Používejte pouze originální dobíjecí baterie a nabíjecí dokovací stanice, které jsou specific-

ké pro daného výrobce.
• Před použitím výrobků se ujistěte, že je nainstalována prachová schránka a filtrační 

materiály.
• Použití výrobku v prostředí s otevřeným ohněm nebo křehkými předměty je zakázáno.
• Nepoužívejte výrobek v extrémním horku (nad 40 °C) nebo ve velkém chladu (pod 5 °C).
• Udržujte vlasy, oblečení, prsty a jiné části těla mimo dosah otevíracích a provozních částí 

výrobku.
• Nepoužívejte výrobek na mokré nebo podmáčené půdě.
•  Vyhněte se jakýmkoli předmětům, jako např: 

- kameny, odpadní papír. 
- Hořlavým materiálům, jako je toner do tiskáren nebo kopírek. 
- Cigaretám, zápalkám, popelu nebo jiným předmětům, které mohou způsobit požár.
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• Nepokládejte předměty k výstupu sání. Nepoužívejte zařízení, pokud je sání zabloková-
no. U sacího otvoru odstraňte prach, vatu, vlasy apod. a zajistěte tak plynulou cirkulaci 
vzduchu v sacím otvoru.

• Napájecí kabel používejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. Nepoužívejte napájecí 
kabel k tahání nebo přitahování zařízení anebo nabíjecího stojanu výrobku.

• Nepoužívejte napájecí kabel jako úchyt.
• Nezavírejte napájecí kabel do švu dveří.
• Netahejte napájecí kabel za ostré rohy a záhyby.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zásuvka nebo nabíjecí dok.
• Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního 

použití nebo vniknutí vody. Aby nedošlo ke zranění, měl by výrobek opravit výrobce nebo 
jeho poprodejní servis.

• Před čištěním a údržbou výrobku vypněte spínač výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Před použitím čističe si prosím přečtěte následující pokyny.

Střapce koberců sro-
lujte nebo pracujte na 
kobercích s krátkým 
vláknem.

Elektrická vedení a 
další elektrozařízení 
rozptýlené na zemi 
mohou způsobit 
poškození výrobku. 
Před použitím je třeba 
je odstranit.

Na okraji schodiště 
by mělo být umístěno 
ochranné zábradlí, 
aby byl zajištěn 
bezpečný provoz 
výrobku.

Mezera menší než 8 
cm na spodní straně 
nábytku může výrobek 
zachytit. Pokud potře-
bujete vysát prostor 
pod nábytkem, nábytek 
odstraňte 
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PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

1. Wi-Fi dioda
2. Tlačítko vypnutí/zapnutí 
3. Středové kolečko
4. Nabíjecí elektrody
5. Pravá štětinka 
6. Levá štětinka
7. Hnací kola
8. Sestava válcového kartáče
9. Prachová schránka 
10. Prachová schránka
11. Spínač
12. Infračervené senzory
13. Konektor pro napájecí adaptér
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14. Základní filtr
15. Horní kryt prachové schránky
16. Filtrační houba
17. Spodní kryt prachové schránky
18. Klíč od prachové nádoby
19. Vysoce účinný filtr (HEPA)
20. Nádrž na vodu
21. Tlačítko zásobníku na prach
22. Těsnicí zátka nádrže na vodu
23. Hadr na vodu
24. Tlačítko zapnutí/vypnutí
25. Doleva
26. Zastavení/spuštění
27. Režim okrajů
28. Sání
29. Dopředu
30. Vpravo
31. Zpátky
32. Bodové čištění
33. Režim koberce
34. Zpětné nabíjení
35. Čisticí nástroje
36. Nabíjecí základna
37. Napájecí adaptér
38. Kontrolka
39. Konektor pro napájecí adaptér
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NÁVOD K OBSLUZE
Provoz nabíjení

Připojte adaptér k nabíjecímu stojanu.
Umístěte nabíjecí stojan naplocho ke stěně. Neumisťujte předměty na levou a pravou stranu 
v okolí 1m a před přední stranu v okolí 2 m. Základna by se neměla nacházet u předmětů se 
silným odrazovým povrchem. (zrcadla)

Zapnutí stroje
Stisknutím tlačítka start/pauza zapnete zařízení. 
Doporučujeme po každém použití ponechat zařízení 
v nabíjecím stojanu namísto jeho okamžitého vypnutí, 
abyste měli jistotu, že bude příště plně nabitý pro 
další úklid.

Nabíjecí stanice
Umístěte robota do nabíjecí základny. Robota zapnete pomocí 
zapínacího tlačítka na horní straně zařízení, robot přejde 
do pohotovostního režimu. (^) Blikání červené kontrolky 
signalizuje, že je třeba nabít baterii. (O) Modré blikající světlo 
signalizuje nabíjení. V případě, že modré světlo již nebliká, je 
nabíjení dokončeno. Při prvním použítí nabíjejte zařízení déle 
než 6 hodin. 
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Ovladač

Spusťte nebo zastavte vysavač stisknutím tlačítka 
zapnutí/vypnutí na vysavači nebo tlačítka zapnutí/vypnutí/
pauzy na dálkovém ovladači. Pokud potřebujete zvolit jiný 
režim, přečtěte si část „Volba režimu“. 

Volba režimů
Aby se zařízení přizpůsobilo různým terénním podmínkám a dosáhlo důkladného čištění, využí-
vá sadu režimů čištění, které lze podle potřeby zvolit pomocí dálkového ovládání.
Dálkovým ovladačem lze přímo přepínat libovolný režim. Před spuštěním režimu se ujistěte, že 
je vnější kroužek tlačítka ⑥ modrý a že je hlavní jednotka ve stavu probuzení. Pokud se hlavní 
jednotka neprobudí, krátkým stisknutím hlavní jednotky (S) ji probudíte.

Režim pevného bodu
Je vhodné pro vysávání prostředí, ve kterém se 
nepořádek nachází v koncentrovaných místech. 
Vysavani je centralizováno na výrazně znečiště-
ná místa, odkud vysavac pokračuje ve spirále.

Režim okrajů
Je vhodný pro úklid v rozích místnosti. Stroj čistí 
po obvodu pevného předmětu (např. stěny) a 
čistí se zpět k nabíjecímu stojanu. podle trasy.
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Režim domů
Během procesu čištění může zařízení dojít 
energie v baterii. Zařízení se tak samo vrátí do 
nabíjecí stanice.
Pokud chcete sami poslat zařízení do nabíjecí 
stanice, můžete stisknout tlačítko „Domov“ nebo 
dvakrát stisknout tlačítko „ napájení*“ na horní 
straně zařízení, aby se přístroj vrátil do nabíjecího 
stojanu pro nabíjení.

Nastavení sacího výkonu
Stiskněte tlačítko „Turbo“ na dálkovém ovladači.
Se třemi režimy sání (Silný/Standardní/Slabý).
Standardní režim lze použít pro každodenní úklid,
zatímco Silný režim by zvýšil sací výkon a Slabý
režim by snížil hlučnost.
Režim slabého sání lze použít pro čištění dře-
věných podlah a dlaždic, standardní režim pro 
běžný úklid v domácnosti, zatímco Silný režim lze 
použít pro čištění koberců.
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Válcový kartáč

Odstraňte krycí desku válcového kartáče, vyjměte válcový kartáč, odstraňte na něm navinuté 
vlasy a poté jej vyčistěte pomocí čisticího kartáče.

Nádrž na vodu

Zařízení je vybaveno sestavou nádrže na vodu pro vytírání. Po skončení po skončení vysávání 
lze prachovou schránku vyměnit za sestavu s nádržkou na vodu. Způsob čištění naleznete v 
části „Údržba“ této příručky.
Sestavu nádržky na vodu nepoužívejte na koberci. Při čištění s funkcí hadru ohněte okraj 
koberce, aby nedošlo k znečištění koberce cizími látkami na hadru.
Při čištění dávejte pozor, přidávejte vodu nebo včas ukliďte, při přidávání vody vyjměte nádobu 
na vodu. 
Při nabíjení nezapomeňte vyjmout sestavu stěrače propouštějící vodu.
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Přidejte vodu
Otevřete kryt přívodu vody a naberte  
dostatečné množství vody.

Nainstalujte sestavu vodní nádrže
Stisknutím tlačítka pro uvolnění prachové 
schránky v zadní části hlavního přístroje 
vyjměte prachovou schránku a vyměňte ji za 
sestavu vodní nádrže.

Připevněte hadr na vodu
Zavřete kryt přívodu a připevněte hadr.

Vytírání
Spusťte libovolný režim čištění podle potřeby  
a stroj provede čištění a vytírání
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PŘIPOJENÍ K APLIKACI
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 zaregistrujte nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“
4. Vyberte a klikněte na „Malé domácí spotřebiče“
5. Vyberte a klikněte na „Niceboy ION Charles i7“.
6. Zapněte tlačítko napájení na boku přístroje (1 - ZAPNUTO; 0 - VYPNUTO), jak je znázorněno 

na obrázku.
7. Po doznění startovacího tónu dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na panelu na dobu 

delší než 3 s, dokud nezazní zvukový signál a nezačne blikat LED indikátor WiFi.
8. Ujistěte se, že znáte název vaší domácí WiFi, zadejte heslo WiFi a klikněte na DALŠÍ (po-

známka: k dispozici je pouze 2,4G WiFi), jak je znázorněno na obrázku.
9. Ujistěte se, že indikátor LED WiFi bliká, a zaškrtněte „ Potvrzení indikátoru rychle blikající“ 

a po úspěšném přidání zařízení klikněte na DALŠÍ pro připojení k síti a na DOKONČIT. 10. 
Připojení zařízení k síti WiFi může trvat několik nebo desítky sekund v závislosti na síle 
signálu. Po úspěšném připojení zařízení se zobrazí ovládací rozhraní.

Resetování WiFi: V případě vypršení doby připojení nebo před připojením jiného 
mobilního telefonu nejprve zapněte zařízení a během 10 sekund dlouze stiskněte tla-
čítko 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“
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ÚDRŽBA
Prachová schránka a filtr
Před čištěním a údržbou zařízení a jeho příslušenství vypněte vysavač a odpojte nabíjecí stojan.
Vyjměte prachovou schránku, otevřete kryt prachové schránky a vyhoďte odpadky.
Vyjměte prachový filtr. Filtr HEPA se nedoporučuje mýt. Poklepejte a odstraňte prach.
Propláchněte prachovou schránku a základní filtr, následně vše pečlivě vysušte. Při používání 
udržujte schránku v suchu. 
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Nádrž na vodu
Čištění hadru na vodu
Odstranění: Po dokončení vytírání vyjměte nádržku na vodu a vyjměte hadr 
Údržba: Opláchněte a vysušte hadr na vodu

Čištění vodní nádrže
Odstranění: Po vytření podlahy vyjměte nádržku na vodu, vyjměte hadřík propouštějící vodu a 
vylijte zbývající vodu z nádrže na vodu. 
Údržba: Vysušte nádržku a nechte ji vyschnout.
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Postranní štětiny
Čištění postranních štětinek
Vyjměte postranní štětinky a otřete je čistým hadříkem.

Ostatní součásti
V případě abnormálního pohybu vysavače vyčistěte středového kolečka od vlasů a jiných 
nečistot. Vyčistěte senzor, abyste zajistili jeho citlivost. K čištění nabíjecích elektrod použijte 
suchý hadr. 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Příčina  
problému

Světlo  
displeje

Obsah aplikace Řešení

Boční kartáč Červené 
světlo svítí

Zkontrolujte, zda jsou boční 
kartáče zaseknuté

Čistý boční kartáč

Porucha venti-
látoru

Červené 
světlo svítí

Chyba chlazení motoru Před použitím počkejte 
hodinu

Válcový kartáč Červené 
světlo svítí

Zkontrolujte, zda jsou 
válcové kartáče správně 
nainstalovány

Zkontrolujte, zda je 
odpadkový koš umístěn 
na správném místě

Uvnitř není 
žádný zásobník 
na prach

Červené 
světlo svítí

Zkontrolujte, zda je správ-
ně nainstalován zásobník 
na prach

Zkontrolujte, zda je 
odpadkový koš umístěn 
na svém místě

Porucha detekce 
země

Červené 
světlo bliká

Zkontrolujte prosím, zda 
jsou kolečka na podlaze

Vyčistěte zemní de-
tektor a ujistěte se, že 
nejsem zvednutý.

Mimo poruchu Červené 
světlo bliká

Prosím, pomozte mi, zasekl 
jsem se

Prosím, odveďte mě na 
volné prostranství

Vybitá baterie Červené 
světlo bliká

Baterie je vybitá, prosím, 
nabijte mi ji

Ručně přemístěte čistič 
zpět do dobíjecí stanice

Nesprávné 
nabíjení

Červené 
světlo bliká

Prosím, zapněte spínač 
napájení pro nabíjení

Prosím, zapněte spínač 
pro nabíjení

Selhání  
gyroskopů

Červené 
světlo bliká

Porucha navigace, prosím, 
restartujte mě

Znovu zapněte spínač
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SEZNAM BALENÍ 

1. Robotický vysavač 
2. Nabíjecí základna
3. Dálkové ovládání
4. Napájecí adaptér
5. Postranní štětiny 4x
6. HEPA filter 2x
7. Čistý kartáč
8. Magnetický pásek
9.Nádrž na vodu
10. Návod k použití

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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PARAMETRY 
Model výrobku    Charles i7
Vstup     DC 14.8V
Výkon     30W
Kapacita baterie    DC 14.8V Li-ion 2600mAh
Objem prachové schránky    0.6L
Doba čištění     120 min
Doba nabíjení    300 min
Baterie     DC 3V(AAA)
Způsob dálkového ovládání   Infračervené
Vzdálenost vysílání a příjmu   <5M
Vstup     100-240V/50-60HZ
Výstup     19V/0.6A
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Pravou postranní štětinu nainstalujte do pravého spodního nasazovacího otvoru stroje, levou 
štětinu do levého spodního nasazovacího otvoru stroje a ujistěte se, že jsou obě štětiny na 
svém místě.
Otázka: Co když je síla vysávání slabá?
Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda není plný zásobník na prach a zda je robot plně nabitý. 
Pokud je schránka prázdná a baterie plně nabitá, můžete vysavač zkusit přepnout do vyššího 
režimu sání. U odpadků, které se obtížně sbírají, zkuste uklidit v režimu bodového úklidu.
Otázka: Co když má moje nabíječka potíže s nabíjením robota?
Odpověď: Před nabíjením se ujistěte, že jste zapojili nabíjecí stojan do elektrické sítě a zkontro-
lujte, zda je elektrický kabel připojen k nabíjecímu stojanu. 
Otázka: Co když robot nemůže najít nabíjecí stojan?
Odpověď: Nabíjecí stojan by měl být umístěn u zdi s volným prostorem alespoň 1 metr na 
každé straně a 2 metry vpředu. Někdy jej stačí postavit zpět ručně.
Otázka: Co mám dělat, když je dálkový ovladač nefunkční?
Odpověď: 
1. Dálkový ovladač má efektivní vzdálenost ovládání 5 metrů. Ujistěte se, že dálkový ovladač 
míří na stroj.
2. Pokud se vybije baterie, vyměňte ji za novou.
3. Ujistěte se, že je spínač stroje zapnutý a má dostatečný výkon pro dokončení operace.
4. Otřete prosím infračervený vysílač dálkového ovladače a infračervený přijímač hlavního 
ovladače čistým hadrem.
Otázka: Proč se přístroj po čištění opět nabíjí?
Odpověď: Pracovní doba stroje se liší v závislosti na složitosti místnosti, množství odpadu a 
režimu čištění.
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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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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre prípad 
potreby v budúcnosti.
• Výrobky nemôžu používať deti mladšie ako 8 rokov. Ak je to nutné, musí sa tak diať pod 

dohľadom opatrovníka. Nedovoľte deťom, aby na výrobku jazdili.
• Problémy, ktoré môžu vzniknúť pri čistení zariadenia, by mali byť čo najskôr odstránené 

alebo opravené.
• Upracte napájacie káble a drobné predmety na podlahe, aby ste zabránili zablokovaniu 

zariadenia počas čistenia.
• Okraje koberca ohnite k spodnej strane koberca a zabráňte tomu, aby sa zavesené záclo-

ny, obrusy a pod. dotýkali zeme.
• Na okraji vyvýšeného priestoru by mali byť nainštalované ochranné zábrany, ktoré zabránia 

pádu výrobkov.
• Pri používaní výrobku postupujte podľa návodu na použitie. Používajte iba príslušenstvo 

odporúčané alebo predávané výrobcom.
• Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na podstavci.
• Používajte iba vo vnútornom domácom prostredí. Nepoužívajte vo vonkajších, komerčných 

alebo priemyselných priestoroch.
• Používajte iba originálne dobíjacie batérie a nabíjacie dokovacie stanice, ktoré sú špecifické 

pre daného výrobcu.
• Pred použitím výrobkov sa uistite, že je nainštalovaná prachová schránka a filtračné 

materiály.
• Používať výrobok v prostredí s otvoreným ohňom alebo krehkými predmetmi je zakázané.
• Nepoužívajte výrobok v extrémnom teple (nad 40°C) alebo vo veľkom chlade (pod 5°C).
• Udržujte vlasy, oblečenie, prsty a iné časti tela mimo dosahu otváracích a prevádzkových 

častí výrobku.
• Nepoužívajte výrobok na mokrej alebo podmáčanej pôde.
• Vyhnite sa akýmkoľvek predmetom, ako sú napr.: 

- kamene, odpadový papier. 
- Horľavým materiálom, ako je toner do tlačiarní alebo kopírok. 
- Cigaretám, zápalkám, popolu alebo iným predmetom, ktoré môžu spôsobiť požiar.
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• Neklaďte predmety k výstupu nasávania. Nepoužívajte zariadenie, ak je nasávanie zablo-
kované. Z nasávacieho otvoru odstráňte prach, vatu, vlasy a pod. a zaistite tak plynulú 
cirkuláciu vzduchu v nasávacom otvore.

• Napájací kábel používajte opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nepoužívajte napájací 
kábel na ťahanie alebo priťahovanie zariadenia alebo nabíjacieho stojana výrobku.

• Nepoužívajte napájací kábel ako držadlo.
• Nezatvárajte napájací kábel do švu dverí.
• Neťahajte napájací kábel za ostré rohy a záhyby.
• Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zásuvka alebo nabíjací dok.
• Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho 

použitia alebo vniknutia vody. Aby nedošlo k zraneniu, mal by výrobok opraviť výrobca 
alebo jeho popredajný servis.

• Pred čistením a údržbou výrobku vypnite spínač výrobku.

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

Strapce kobercov zro-
lujte alebo pracujte na 
kobercoch s krátkym 
vláknom.

Elektrické vedenia a 
ďalšie elektrozaria-
denia rozptýlené na 
zemi môžu spôsobiť 
poškodenie výrobku. 
Pred použitím ich treba 
odstrániť.

Na okraji schodiska by 
malo byť umiestnené 
ochranné zábradlie, 
aby bola zaistená 
bezpečná prevádzka 
výrobku.

Medzera menšia než 8 
cm na spodnej strane 
nábytku môže výrobok 
zachytiť. Ak potrebuje-
te vysať priestor pod 
nábytkom, nábytok 
odstráňte. 
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PREDSTAVENIE VÝROBKU

1. Kontrolka Wi-Fi
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
3. Stredové koliesko
4. Nabíjacie elektródy
5. Pravá štětinka 
6. Ľavá štětinka
7. Hnacie kolesá
8. Zostava valcovej kefy
9. Prachová schránka 
10. Prachová schránka
11. Spínač
12. Infračervené senzory
13. Konektor pre napájací adaptér
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14. Základný filter
15. Horný kryt prachovej schránky
16. Filtračná huba
17. Spodný kryt prachovej schránky
18. Kľúč od prachovej nádoby
19. Horný kryt
20. Vysokoúčinný filter (HEPA)
21. Nádrž na vodu
22. Tlačidlo zásobníka na prach
23. Tesniaca zátka nádrže na vodu
24. Handra na vodu
25. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
26. Doľava
27. Zastavenie / spustenie
28. Režim okrajov
29. Nasávanie
30. Dopredu
31. Vpravo
32. Späť
33. Bodové čistenie
34. Režim koberca
35. Spätné nabíjanie
36. Čistiace nástroje
37. Nabíjacia základňa
38. Napájací adaptér
39. Kontrolka
40. Konektor pre napájací adaptér
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NÁVOD NA OBSLUHU
Prevádzka nabíjania

Pripojte adaptér k nabíjaciemu stojanu.
Umiestnite nabíjací stojan naplocho k stene. Neumiestňujte predmety na ľavú a pravú stranu v 
okolí 1 m a pred prednou stranu v okolí 2 m. Základňa by sa nemala nachádzať pri predmetoch 
so silným odrazovým povrchom. (zrkadlá)

Zapnutie stroja 
Stlačením tlačidla štart/pauza zariadenie zapnete. 
Odporúčame po každom použití ponechať zariadenie 
v nabíjacom stojane namiesto jeho okamžitého 
vypnutia, aby ste mali istotu, že bude nabudúce plne 
nabitý na ďalšie upratovanie.

Nabíjacia stanica
Umiestnite robota do nabíjacej základni. Robota zapnete 
pomocou zapínacieho tlačidla na hornej strane zariadenia, 
robot prejde do pohotovostného režimu. (^) Blikanie červenej 
kontrolky signalizuje, že treba nabiť batériu. (O) Modré blikaj-
úce svetlo signalizuje nabíjanie. V prípade, že už modré svetlo 
nebliká, je nabíjanie dokončené. Pri prvom použití nabíjajte 
zariadenie dlhšie než 6 hodín. 
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Ovládač

Spustite alebo zastavte vysávač stlačením tlačidla 
zapnutia/vypnutia na vysávači alebo tlačidla zapnutia/
vypnutia/pauzy na diaľkovom ovládači. Ak potrebujete zvoliť 
iný režim, prečítajte si časť „Voľba režimu“. 

Voľba režimov
Aby sa zariadenie prispôsobilo rôznym terénnym podmienkam a dosiahlo dôkladné čistenie, 
využíva množinu režimov čistenia, ktoré je možné podľa potreby zvoliť pomocou diaľkového 
ovládania.
Diaľkovým ovládačom je možné priamo prepínať ľubovoľný režim. Pred spustením režimu sa 
uistite, že je vonkajší krúžok tlačidla ⑥ modrý a že je hlavná jednotka v stave prebudenia. Ak sa 
hlavná jednotka neprebudí, krátkym stlačením 
hlavnej jednotky (S) ju prebudíte.
Režim pevného bodu
Je vhodné na vysávanie prostredia, v ktorom sa 
neporiadok nachádza v koncentrovaných mie-
stach. Vysávanie je centralizované na výrazne 
znečistené miesta, odkiaľ vysávač pokračuje v 
špirále.

Režim okrajov
Je vhodný na upratovanie v rohoch miestnosti. 
Stroj čistí po obvode pevného predmetu (napr. 
steny) a čistí sa späť k nabíjaciemu stojanu 
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podľa trasy.
Režim domov
Počas procesu čistenia môže zariadeniu dôjsť 
energia v batérii. Zariadenie sa tak samo vráti do 
nabíjacej stanice.
Ak chcete sami poslať zariadenie do nabíjacej 
stanice, môžete stlačiť tlačidlo „Domov“ alebo 
dvakrát stlačiť tlačidlo „napájania*“ na hornej strane 
zariadenia, aby sa prístroj vrátil do nabíjacieho 
stojana na nabíjanie.

Nastavenie nasávacieho výkonu
Stlačte tlačidlo „Turbo“ na diaľkovom ovládači.
S tromi režimami nasávania (Silný/Štandardný/Slabý).
Štandardný režim je možné použiť na každodenné 
upratovanie, zatiaľ čo Silný režim by zvýšil nasávací 
výkon a Slabý režim by znížil hlučnosť.
Režim slabého nasávania je možné použiť na čistenie 
drevených podláh a dlaždíc, štandardný režim na 
bežné upratovanie v domácnosti, zatiaľ čo silný režim 
je možné použiť na čistenie kobercov.
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Valcová kefa

Odstráňte kryciu dosku valcovej kefy, vyberte valcovú kefu, odstráňte na nej navinuté vlasy a 
potom ju vyčistite pomocou čistiacej kefy.

Nádrž na vodu

Zariadenie je vybavené zostavou nádrže na vodu na vytieranie. Po skončení vysávania je možné 
prachovú schránku vymeniť za zostavu s nádržkou na vodu. Spôsob čistenia nájdete v časti 
„Údržba“ tejto príručky.
Zostavu nádržky na vodu nepoužívajte na koberci. Pri čistení s funkciou handry ohnite okraj 
koberca, aby nedošlo k znečisteniu koberca cudzími látkami na handre.
Pri čistení dávajte pozor, pridávajte vodu alebo včas upracte, pri pridávaní vody vyberte nádobu 
na vodu. 
Pri nabíjaní nezabudnite vybrať zostavu stierača prepúšťajúcu vodu.



30

Pridajte vodu
Otvorte kryt prívodu vody a naberte  
dostatočné množstvo vody.

Nainštalujte zostavu vodnej nádrže
Stlačením tlačidla na uvoľnenie prachovej 
schránky v zadnej časti hlavného prístroja 
vyberte prachovú schránku a vymeňte ju za 
zostavu vodnej nádrže.

Pripevnite handru na vodu
Zatvorte kryt prívodu a pripevnite handru.

Vytieranie
Spustite ľubovoľný režim čistenia podľa potreby 
a stroj vykoná čistenie a vytieranie.
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PRIPOJENIE K APLIKÁCII
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 zaregistrujte nový účet alebo použite existujúci účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenia“
4. Vyberte a kliknite na „Malé domáce spotrebiče“
5. Vyberte a kliknite na „Niceboy ION Charles i7“.
6. Zapnite tlačidlo napájania na boku prístroja (1 – ZAPNUTÉ; 0 – VYPNUTÉ), ako je znázorne-

né na obrázku.
7. Po doznení štartovacieho tónu dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na paneli na dlhšie 

než 3 s, pokým nezaznie zvukový signál a nezačne blikať LED indikátor Wi-Fi.
8. Uistite sa, že poznáte názov svojej domácej Wi-Fi, zadajte heslo Wi-Fi a kliknite na ĎALEJ 

(Poznámka: K dispozícii je iba 2,4 GHz Wi-Fi), ako je znázornené na obrázku.
9. Uistite sa, že indikátor LED Wi-Fi bliká, a začiarknite „Potvrdenie rýchleho blikania indiká-

tora“ a po úspešnom pridaní zariadenia kliknite na ĎALEJ na pripojenie k sieti a na DO-
KONČIŤ. 10. Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi môže trvať niekoľko alebo desiatky sekúnd v 
závislosti od sily signálu. Po úspešnom pripojení zariadenia sa zobrazí ovládacie rozhranie.

Resetovanie Wi-Fi: V prípade vypršania lehoty na pripojenie alebo pred pripojením 
iného mobilného telefónu najprv zapnite zariadenie a v priebehu 10 sekúnd dlho 
stlačte tlačidlo Štart/stop na 5 sekúnd, pokým nezaznie zvukový signál, a potom ho 
znovu pripojte k sieti Wi-Fi. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať 
zariadenie“
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ÚDRŽBA
Prachová schránka a filter
Pred čistením a údržbou zariadenia a jeho príslušenstva vypnite vysávač a odpojte nabíjací 
stojan. Vyberte prachovú schránku, otvorte kryt prachovej schránky a vyhoďte odpadky.
Vyberte prachový filter. Filter HEPA sa neodporúča umývať. Poklepte a odstráňte prach.
Prepláchnite prachovú schránku a základný filter, následne všetko dôkladne vysušte. Pri použí-
vaní udržujte schránku v suchu. 
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Nádrž na vodu
Čistenie handry na vodu
Odstránenie: Po dokončení vytierania vyberte nádržku na vodu a vyberte handru 
Údržba: Opláchnite a vysušte handru na vodu

Čistenie vodnej nádrže
Odstránenie: Po vytrení podlahy vyberte nádržku na vodu, vyberte handričku prepúšťajúcu 
vodu a vylejte zvyšnú vodu z nádrže na vodu. 
Údržba: Vysušte nádržku a nechajte ju vyschnúť.
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Postranné štetiny
Čistenie postranných štetiniek
Vyberte postranné štetinky a utrite ich čistou handričkou.

Ostatné súčasti
V prípade abnormálneho pohybu vysávača vyčistite stredové kolieska od vlasov a iných nečis-
tôt. Vyčistite senzor, aby ste zaistili jeho citlivosť. Na čistenie nabíjacích elektród použite suchú 
handru.  
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Príčina  
problému

Svetlo 
displeja

Obsah aplikácie Riešenie

Bočná kefa Červené 
svetlo svieti

Skontrolujte, či nie sú 
bočné kefy zaseknuté

Čistá bočná kefa

Porucha  
ventilátora

Červené 
svetlo svieti

Chyba chladenia motora Pred použitím počkajte 
hodinu

Valcová kefa Červené 
svetlo svieti

Skontrolujte, či sú valcové 
kefy správne nainštalované

Skontrolujte, či je odpad-
kový kôš umiestnený na 
správnom mieste

Vnútri nie je 
žiadny zásobník 
na prach

Červené 
svetlo svieti

Skontrolujte, či je správne 
nainštalovaný zásobník 
na prach

Skontrolujte, či je 
odpadkový kôš umiest-
nený na svojom mieste

Porucha detekcie 
zeme

Červené 
svetlo bliká

Skontrolujte, prosím, či sú 
kolieska na podlahe

Vyčistite zemný detektor 
a uistite sa, že nie som 
zdvihnutý.

Mimo poruchy Červené 
svetlo bliká

Prosím, pomôžte mi, 
zasekol som sa

Prosím, odveďte ma na 
voľné priestranstvo

Vybitá batéria Červené 
svetlo bliká

Batéria je vybitá, prosím, 
nabite mi ju

Ručne premiestnite 
čistič späť do dobíjacej 
stanice

Nesprávne 
nabíjanie

Červené 
svetlo bliká

Zapnutím spínača napája-
nia spustite nabíjanie

Zapnutím spínača 
spustite nabíjanie

Zlyhanie  
gyroskopov

Červené 
svetlo bliká

Porucha navigácie, prosím, 
reštartujte ma

Znovu zapnite spínač
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ZOZNAM OBSAHU BALENIA 

1. Robotický vysávač
2. Nabíjacia základňa 
3. Diaľkové ovládanie
4. Napájací adaptér 
5. Postranné štetiny 4×  
6. HEPA filter 2× 
7. Čistá kefa
8. Magnetický pás
9. Nádrž na vodu  
10. Návod na použitie

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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PARAMETRE 
Model výrobku    Charles i7
Vstup     DC 14,8V
Výkon     30 W
Kapacita batérie     DC 14,8V Li-ion 2600 mAh
Objem prachovej schránky    0,6 l
Čas čistenia     120 min
Trvanie nabíjania    300 min
Batéria     DC 3 V (AAA)
Spôsob diaľkového ovládania   Infračervené
Vzdialenosť vysielania a príjmu   < 5 m
Vstup     100 – 240 V/50 – 60 Hz
Výstup     19 V/0,6 A
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Pravú postrannú štetinu nainštalujte do pravého spodného nasadzovacieho otvoru stroja, ľavú 
štetinu do ľavého spodného nasadzovacieho otvoru stroja a uistite sa, že sú obe štetiny na 
svojom mieste.
Otázka: Čo keď je sila nasávania slabá?
Odpoveď: Najprv skontrolujte, či nie je plný zásobník na prach a či je robot plne nabitý. Ak je 
schránka prázdna a batéria plne nabitá, môžete vysávač skúsiť prepnúť do vyššieho režimu 
nasávania. V prípade odpadkov, ktoré sa ťažko zberajú, skúste upratať v režime bodového 
upratovania.
Otázka: Čo keď má moja nabíjačka ťažkosti s nabíjaním robota?
Odpoveď: Pred nabíjaním sa uistite, že ste zapojili nabíjací stojan do elektrickej siete, a skontro-
lujte, či je elektrický kábel pripojený k nabíjaciemu stojanu. 
Otázka: Čo keď robot nemôže nájsť nabíjací stojan?
Odpoveď: Nabíjací stojan by mal byť umiestnený pri stene s voľným priestorom aspoň 1 meter 
na každej strane a 2 metre vpredu. Niekedy ho stačí postaviť späť ručne.
Otázka: Čo mám robiť, keď je diaľkový ovládač nefunkčný?
Odpoveď: 
1. Diaľkový ovládač má efektívnu vzdialenosť ovládania 5 metrov. Uistite sa, že diaľkový ovládač 
mieri na stroj.
2. Ak sa vybije batéria, vymeňte ju za novú.
3. Uistite sa, že je spínač stroja zapnutý a má dostatočný výkon na dokončenie operácie.
4. Utrite infračervený vysielač diaľkového ovládača a infračervený prijímač hlavného ovládača 
čistou handrou.
Otázka: Prečo sa prístroj po čistení opäť nabíja?
Odpoveď: Pracovný čas stroja sa líši v závislosti od zložitosti miestnosti, množstva odpadu a 
režimu čistenia.
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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 read the manual carefully before using the product and keep this instruction for 
reference.
• Products cannot be used by children under 8 years of age. If you need to use it, please do so 

under the supervision of a guardian. Please do not let children ride on the product
• Problems that may arise in cleaning products should be fixed or removed as early as possible.
• Clean the power cords and small items on the floor to prevent the product from being 

blocked during the cleaning process.
• Fold the edge of the carpet to the underside of the carpet, and keep hanging curtains, 

tablecloths, etc from touching the ground.
• If there is a suspended environment such as a staircase, test the product first to see if it 

can detect the edge of the suspended area without falling.
• Protective barriers should be installed at the edge of the suspended area to prevent falling 

products. Make sure that the protective equipment does not cause personal injury.
• Please follow the manual in the instructions to use the product. Use only accessories 

recommended or sold by the manufacturer.
• Ensure that the power supply voltage meets the voltage indicated on the cradle.
• Use only in indoor home environments. Do not use in outdoor, commercial or industrial 

locations.
• Use only original rechargeable batteries and charging docks that are unique to the manufacturer.
• Do not use non-re-chargeable batteries. For battery specifications, please refer to“ Technical 

Data“.
• Ensure that dust boxes and filter materials are installed before using products.
• Use of the product in an environment with open flames or fragile items is prohibited.
• Do not use the product in extreme heat (above 104° F) or very cold (below -41 ° F).
• Keep your hair, clothes, fingers and other body parts away from the opening and operating 

parts of the product.
• Do not use the product on wet or watery ground.
• Avoid any items such as follows: 

 -Stones, waste paper. 
 -Flammable materials such as toner, toner or toner for printers or copies. 
 -Cigarettes, matches, ash, or other items that may cause a fire.
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• Do not take any product that is burning
• Do not place items at the suction outlet. Do not use products when suction is blocked. 

Clean dust, cotton wool, hair, etc. at the suction port to ensure smooth air circulation at 
the suction port.

• Use the power cord carefully to avoid damage. Do not use the power cord to drag or pull 
the product and the product charging stand.

• Do not use the power cord as a handle.
• Do not clamp the power cord into the door seam.
• Do not pull the power cord at sharp corners and corners.
• Do not use the product if the power cord, power outlet or charging stand are damaged.
• Do not use the product when it is not working properly due to dropping, damage, outdoor 

use or water ingress. To avoid injury, the product should be repaired by the manufacturer 
or its after-sales service.

• Turn off the product switch before cleaning and maintaining the product.

PRECAUTIONS 
Please read the following guidelines before using the Cleaner.

Please roll the carpet 
tassels or work on 
short-hair rugs.

Power lines and other 
debris scattered on 
the ground may trip 
up product must be 
removed.

A guardrail should be 
placed at the edge of 
the duplex to ensure 
safe operation of the 
product.

A gap of less than 8 cm 
on the bottom of the 
furniture may catch the 
product.
If you need to clean 
it, please remove the 
furniture.
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PRODUCT INTRODUCTION 

1. Wi-Fi indicator light
2. On/off button
3. Unversial Wheel
4. Charging Pole Piece
5. Right Brush 
6. Left Brush
7. Drive Wheels
8. Roller Brush Assembly
9. Dust Box 
10. Dust Box 
11. Switch
12. Infrared Sensors
13. Power Adapter Slots
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14. Primary filter
15. Dust box upper cover
16. Filter sponge
17. Dust Box Lower Cover
18. Dustbin Key upper cover
19. High Efficiency Filter (HEPA)
20. Water tank
21. Dust bin key
22. Water tank sealing plug
23. Water rag
24. On/Off button
25. Left
26. Stop/start
27. Wall mode
28. Suction
29. Forward
30. Right
31. Backward
32. Spot cleaning
33. Carpet mode
34. Back-charging
35. Cleaning tools
36. Charging pole piece
37. Power adapter
38. Indicator light
39. Power adapter slot
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OPERATION INSTRUCTIONS 
Charging Operation

Connect the adapter to the charging stand.
Place the charging stand flat against the wall. Do not place objects in the left and right 1M and 
the front 2M and do not have objects with strong reflection surfaces such as mirrors

Turn on the machine  
Please press the start/pause key to turn on the 
master. It is recommended to keep the master in 
the charging stand after each time use instead of 
shutting it down instantly to make sure it can perform 
well next time

Charging station
Place the robot in the charging stand and pay atten-
tion to the charging pole piece. Turn on the power switch, the 
robot will enter standby mode. (^) Red light flashes indicates 
that the battery needs to be charged. (O)Blue light breathing 
light flashes indicate charging. When the ⑥ blue light is off 
means charging is completed. For the first use, please charge 
continuously for more than 6 hours. 
Note: Please match the charging pole piece.
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Controller

Start or stop by pressing the On/off key on the vacuum 
cleaner or the on/off key/pause-start key on the remote
If you need to select another mode, please refer to (The 
Mode Selection) section. 

Mode selection
To adapt to different ground conditions and achieve deep cleaning, this product has a variety 
of cleaning modes, which can be selected by remote control as needed.
The remote control can switch any mode directly.
Before starting the mode, make sure that the outer ring of the key is blue and the master is 
in the state of being awakened. If the master does not wake up, short press the master (S) to 
wake it up.

Fixed-point Mode
It is suitable for the ground environment 
where the garbage is concentrated. The master 
centralized cleaning in the designated area, and 
master centralized cleaning with the spiral route

Edge Mode
It is suitable for cleaning at the corners of the 
room.
The master is cleaned around the periphery of 
a fixed object (such as a wall) and cleaned back 
to the charging stand. al route.
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Return Charging Mode
During the cleaning process, the master can sense 
that its power is insufficient, and automatically find 
the charging stand for charging.
You can press the „home” button or press the 
„power*‘ button twice to make the master return to 
the charging stand for charging

Suction Power Setting
Press the „Turbo” button on the remote control.
With three modes of suction(Power Max/Standard/
Low). Standard mode can be used for daily cleaning 
while the Max mode would increase the suction and 
Low mode would lower the noise.
Low suction mode can be used for cleaning wood 
floor and tile floor, standard mode for common 
household cleaning while the max mode can be used 
for cleaning rugs.
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Roller brush

Remove the roller brush cover plate, remove the roller brush, cut off the hair wound on it and 
then use the cleaning brush to clean it.

Water tank

This product is equipped with a water tank assembly. After the cleaning work is completed, if 
there is a demand for mopping, the dust box can be replaced with a water tank assembly. For 
the cleaning method, please refer to the [Maintenance] section in this manual.
Do not use the water tank assembly on the carpet. When cleaning with the rag function, fold 
the edge of the carpet to avoid foreign matter on the rag from soiling the carpet.
In the cleaning, please pay attention, add water, or dean up in time, remove the water storage 
box when adding water. 
When charging, be sure to remove the water permeable wiper assembly.
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Add Water
Open the water inlet cover and take  
enough water.

Install water tank assembly
Press the dust box release button at the rear 
of the master to remove the dust box and 
replace the water tank assembly.

Sticking the water rag
Close the water inlet cover and stick  
the water rag.

Mop
Start any cleaning mode as needed, and the 
master will perform cleaning and mopping.
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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 

figure.
7. After the start-up tone is finished,long press the On/Off button on the panel for more than 

3s 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“ 
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MAINTENANCE
Dust Box and Filter
When cleaning and maintaining the master and its accessories, turn off the master and unplug 
the charging stand.
Remove the dust box, open the dust box cover, and clean the garbage.
Remove dust filter. HEPA is not recommended for washing. Please pat and remove ash.
Flush the dust box and the primary filter.
Dry the dust box and the dust filter assembly and keep it dry.
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Water tank assembly
Cleaning of Water Rag
Remove: After the mopping is completed, remove the water tank assembly, and remove the 
water permeable rag.
Maintenance: Rinse and dry the water rag

Cleaning the Water Reservoir
Remove: After mopping the floor, remove the water tank assembly, remove the water per-
meable cloth, and pour off the remaining water in the water reservoir. Maintenance Dry the 
reservoir and allow it to dry.
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Side brushes 
Cleaning Side Brushes
Pull out the side brush and wipe it with a clean rag.

Other assembly
Cleaning the universal wheel to reduce hair entangle.
Clear down the sensor to ensure the sensitivity of the sensor.
To clean the charging pole pieces, use a dry^rag to clean the charging poles on the bottom of 
the master or the
 
If you will not use the product for a long time, please remove the battery and keep it in a safe 
place. If the battery leaks, remove the battery and wipe the battery compartment clean.
This product uses a high-life battery and does not require frequent replacement. If you need to 
replace, you can contact our company for after-sales service replacement.
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TROUBLESHOOTING

Cause of issue Display light App content Solution

Side brush Red light on Please check side brushes 
are jammed

Clean side brush

Fan abnormality Red light on Motor cooling error Please wait an hour 
before using

Roller brush Red light on Please check roller brush is 
installed correctly

Please check whether 
dusbin put in postition

No dustbin 
inside

Red light on Please check if dustbin is 
installed correctly

Please check whether 
dustbin put in position

Failure of ground 
detection

Red light 
flash

Please check if wheels are 
on the floor

Clean the ground 
detector and make sure 
1 am not picked

Out of trouble Red light 
flash

Please help me, I'm stuck Please take me to the 
open space

Low battery Red light 
flash

Battery low, please re-
charge me

Manually move the 
cleaner back to the dock 
station recharging

Abnormality 
charging

Red light 
flash

Please turn on the power 
switch for charging

Please turn on the 
power switch for 
charging

Gyroscopes fail Red light 
flash

Navigation failure, please 
restart me

Turn on the switch 
again
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PACKING LIST

1. Robot Vacuum Cleaner 
2. Charging Base 
3. Remote Control
4. Power Adapter 
5. Side Brushes X 4
6. HEPAX2
7. Clean Brush 
8. Magnetic stripe
9.Water tank  
10. Instruction Manual

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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PARAMETER 
Product Model    MT-710A
Input     DC 14.8V
Power     30W
Battery Capacity    DC 14.8V Li-ion 2600mAh
Dust Box Capacity    0.6L
Cleaning Time    120 min
Charging Time    300 min
Battery     DC 3V(AAA)
Remote Control Method    Infrared
Emitting and Receiving Distance   <5M
Input     100-240V/50-60HZ
Output     19V/0.6A
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FAQ
Please install the right brush into the right bottom mounting port of the machine, the left 
brush into the left bottom mounting port of the machine and ensure that the two side brushes 
are in place.
Q : What if the strength of vacuuming is weak?
A: First of all, check whether the dust bin is full, and the robot is full charged. If it is, you can 
try to switch it to the higher mode. For litter which is difficult to collect, try to clean it on Spot 
Cleaning Mode.
Q: What if my charger has difficulties charging the robot?
A: Please make sure you turn on the charging stand before charging and check if the electrical 
cord is connected to the charging stand (Put it back manually or press the Power button when 
the robot is 1 meter in front of the charging stand.)
Q : What if the robot cannot find the charging stand?
A: The charging stand should be placed against the wall with at least 1 meter clearance each 
side and 2 meters in front. Sometimes you can just put it back manually.
Q: What should I do if the remote control is out of order?
A: 1. The remote control has an effective control distance of 5 meters. Please make sure that 
the remote point
to the master.
2. Replace the battery with a new one if the battery has run out capacity.
3. Please make sure the master power switch is turned on and has sufficient power to comple-
te the operation.
4. Please wipe the infrared emitter of the remote control and the infrared receiver of the 
master with clean towel.
Q: Why does the master return to charging after cleaning?
A: The working time of the master varies depending on the complexity of the room, the 
amount of garbage and the cleaning mode.
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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.


