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الملحقات

1

العربية

 الدليل األولي
 )استخراج الروبوت 
من التغليفات والضبط(

البدء

مستشعرات لمسية

الرجاء قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل استخدام ™ NAO.  ننصحك بتخزين هذه الوثيقة في مكان آمن بعد 
قراءتها للرجوع إليها الحقا. 

لتحميل آخر إصدار من هذا الدليل واالتصال بقسم الدعم لدى SofBank Robotics، الرجاء زيارة 
www.softbankrobotics.com/support :الصفحة

 يخضغ استعمال روبوتات SoftBank Robotics ألحكام وشروط رخصة البرمجية المملوكة 
لـ SoftBank Robotics وأطراف أخرى.  دليل المستخدم



يعتبر مسك الروبوت NAO من الخصر أفضل طريقة لحمل الروبوت وتفادي التعرض للقرص.
يمكن حمل الروبوت NAO بشكل أسهل عندما تكون محركاته متوقفة.  

كن حذرا عندما تحمل الروبوت NAO: ال تضع يديك وأصابعك 
 قرب المفاصل أو بين األطراف ألن ذلك قد يعرضك للقرص.

ال تسحب الروبوت NAO من الرأس أو الذراعين أو الرجلين 
 وإال فإن المفاصل قد تتعرض للتلف. 

 الروبوت NAO لديه أصابع هشة، ولذلك ال تجذبها ألنها 
قد تنفصل عن الروبوت.

مدة الشحن
الرجاء التقيد بالتعليمات وإال قد تنتهي 

 صالحية البطارية.
لمزيد من المعلومات، الرجاء قراءة دليل 

شاحن البطارية. 

البطارية

الشحن جاٍر
تم الشحن

100%ساعتان

 يمكن تشغيل بطارية مشحونة تماما
من 45 دقيقة إلى ساعتين وذلك حسب 

طريقة االستخدام. 

المناولة

 NAO لقد تم تصميم الروبوت
لالستخدام في مكان مغلق فقط.

 NAO ال تشغل الروبوت 
 عندما تتجاوز الرطوبة غير المكثفة 

نسبة %80.

ال تعرض الروبوت NAO للغبار 
 والرمال والرطوبة وال تضعه 

في األوساط التي بها نسبة عالية من 
الملوحة )مثل األوساط الساحلية(.

احتفظ بالروبوت NAO بعيدا عن 
أجهزة التسخين والنيران المفتوحة 

ومصادر الحرارة.

الموقع

!

!

الشحن جاٍر
تم الشحن

غير موّصلغير موّصل

ADP-50ER الشاحنADP-50MR الشاحن

لتحسين فترة صالحية البطارية:
اشحنها تماما قبل استخدام الروبوت للمرة األولى،	 
اشحنها تماما مرة واحدة في الشهر حتى في حال تخزين الروبوت لمدة طويلة،	 
اشحنها تماما مباشرة بعد توقف الروبوت أوتوماتيكيا.	 
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تشغيل الروبوت

التشغيل/اإليقاف

 اضغط باستمرار
لمدة 3 ثواٍن

~ 1 دقيقة

~ 2 دقيقة
 اضغط

 مرة واحدة

قبل تشغيل الروبوت، اضغط على وضعية االنحناء

وضعية االنحناء

وضعية الجلوس

وضعية الوقوف

وضعية الجلوس

 اضغط
مرتان

 محركات موقفة محركات مشغلة

افصل محركات الروبوت NAO لـ:
مسك الروبوت، 	 
تغيير وضعيته، 	 
تبريد محركاته.	 

 ال تتعامل بقوة مع ذراعي 
 NAO وساقي الروبوت 
 وال تسندها إلى المحركات 
ألن ذلك يؤدي إلى إتالفها.

اإليقاف

المحركات

مرحبا!

اإليقاف القسري للروبوت 
 كن حذرا وامسك الروبوت ألنه سيقوم بفصل المحركات في هذه الحالة. 

يمكن أن تفقد بياناتك عند استخدام هذه الطريقة. 

اضغط لمدة 8 ثوان

!

إلى اللقاء!
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احتياطات االستخدام

الروبوت NAO ليس دمية.

 ال تضع أي نوع من المالبس أو األكسسوارات 
على الروبوت.

ال تحصر المستشعرات والمفاصل.

 .NAO ال تضع المكياج أو الطالء على الروبوت

ال ُتغطِّ أبدا رأس الروبوت، وخاصة الفتحات الهوائية 
الموجودة خلف رأس الروبوت. 

تأكد أن الروبوت NAO غير مشغل وغير موّصل. 

التنظيف

يوجد إشعار عندما يومض مفتاح الصدر. 
يكون اإلشعار مرفقا بالمؤشر الضوئي لمفتاح الصدر ورسالة صوتية.

يقدم لك الروبوت NAO المعلومات التي ال تتطلب أي تدخل منك.

 استمع إلى اإلشعار و
نفذ اإلرشادات عندما يمكنك ذلك.

اطلع على فقرة تصليح األعطال )الصفحة 8(.
خطأتحذير

لون مفتاح الصدر

المعلومات

اضغط على مفتاح الصدر مرة واحدة لكي تسمع الرسالة الصوتية.

عندما تضع الروبوت NAO في علبته، تأكد أن يديه مغلقتين.. 1

 NAO عندما يتوقف الروبوت 
 عن التشغيل، يقوم الروبوت بغلق 

يديه أوتوماتيكيا.

i

تأكد أن يدي NAO متوازيتين مع الهيكل الخارجي للروبوت وإال فقد يتعذر إدخال الجهة العلوية للهيكل وبالتالي يمكن كسر . 2
.NAO أصابع الروبوت

العناية اليدوية

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة أو مّساحات التنظيف.

ال تستخدم الماء. 
ال تبلل الروبوت NAO وال تمسكه أبدا بيدين مبللتين.

ال تزّيت المفاصل.

ال تستخدم المنتجات المكونة من الكحول أو األمونياك.

إشعارات

!

!

!
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السالمة

 يتم توفير دليل المستخدم هذا وكتيبات الشهادات المرفقة به في العلبة التي يأتي فيها الروبوت NAO. فهي تتضمن معلومات هامة وقانونية. 
يجب االحتفاظ بهذه الوثائق مع الروبوت NAO طيلة فترة حياة الروبوت.

تساعدكم هذه اإلرشادات على حماية الروبوت وشاحن البطارية وبيئة التشغيل من التلف. ينبغي التقيد دائما بتعليمات التركيب والتصليح.

تذكر دائما أن األولوية لسالمة البشر. 

تتضمن هذه الوثائق أيضا معلومات عن طريقة التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

 :SoftBank Robotics ال تشمل إرشادات السالمة هذه كافة الوضعيات التي يمكن أن تقع. إن انتابك الشك، اتصل بقسم الدعم لدى
www.softbankrobotics.com/support

لم يتم تصميم الروبوت NAO لكي يستخدمه األطفال أو أشخاص لديهم قدرات بدنية وحسية وعقلية غير مكتملة أو يفتقدون للخبرة والدراية 
الكافية الستخدام الروبوت.

ينبغي أن يخضع األطفال ما دون 14 عاًما لمراقبة شخص مسئول عن سالمتهم بعد أن يكون قد قرأ هذه اإلرشادات وفهمها جيدا.	 

ينبغي تزويد األطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاًما فما فوق بإرشادات لمعرفة طريقة استخدام الروبوت بطريقة آمنة وفهم المخاطر 	 
المنجرة عن ذلك.

يجب أن يبقى الروبوت بعيدا عن متناول األطفال عند استخدامه في مكان عام. ال تترك الروبوت مع األطفال ولو كان غير مشغل. الروبوت 
NAO ثقيل. احتفظ بمواد التغليف بعيدا عن متناول األطفال.

ال تحاول أبدا تصليح الروبوت بنفسك و/أو مصدر الطاقة التابع له )بما في ذلك تفكيك ونزع الهيكل الخارجي(. قطع غيار الروبوت 
 ال تباع.

أوقف تشغيل الروبوت NAO، افصل شاحن البطارية واتصل بقسم الدعم الفني عند وقوع الحاالت التالية:

تعرض السلك الكهربائي أو الشاحن للبلى.	 

تلف الشاحن.	 

تعرض الروبوت NAO لعطب ميكانيكي.	 

 	.NAO تسرب أي سائل داخل الروبوت

 	.NAO انبعاث دخان أو رائحة غير عادية من الروبوت

الروبوت NAO ال يعمل كما ينبغي.	 

مالحظة هامة: ننصح المستخدمين بشدة بأن يتبعوا إرشادات السالمة المبينة هنا وذلك من أجل سالمتهم الشخصية. عدم احترام هذه 
اإلرشادات قد يؤدي إلى إلغاء ضمانة الروبوت NAO أو شاحن البطارية.

المراقبة

مالحظات عامة

!

!
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 يتضمن الروبوت NAO بعض الوحدات الكهربائية والداخلية التي يمكن تسخن أثناء االستخدام العادي. 
لتفادي خطر وقوع حريق، اتخذ االحتياطات التالية:

يتحمل المستخدم مسئولية امتالك منشأة كهربائية مطابقة للمقاييس المحلية.	 

استخدم فقط السلك الكهربائي الذي تقدمه SoftBank Robotics مع الروبوت NAO. ال تستعمل شاحن البطارية و/أو السلك 	 
 الكهربائي إن ظهرت عليهما عالمات التلف أو البلى المفرط. 

ال تستعمل السلك الكهربائي مع منتجات أخرى.

 	.NAO ال تدخل أي شيء في هيكل الروبوت

تأكد من عدم تسرب أي سائل داخل الروبوت NAO. ال تستخدم الروبوت في حال الشك. تأكد أن كافة المكونات جافة تماما قبل استخدام 	 
الروبوت NAO مجددا.

ال تحاول تجفيف الروبوت بمصدر حرارة خارجي مثل مجفف الشعر أو الفرن. 	 

 ال تستعمل في محيط الروبوت NAO المنتجات الرذاذة التي تحتوي على غازات قابلة لالشتعال. 	 
ال تشغل الروبوت NAO في جو قابل لالنفجار.

 يجب تشغيل الروبوت NAO في درجة حرارة تتراوح من 5 إلى 35 درجة مئوية )من 41 إلى 95 فهرنهايت(. 	 
ال تستعمل شاحن البطارية عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية )104 فهرنهايت(.

يحمل الروبوت NAO أجزاء متحركة قد تؤدي إلى قرص المستخدم وتعريضه إلصابات خطرة.

:NAO ينبغي اتخاذ االحتياطات التالية عند العمل قرب الروبوت

في الحاالت العادية، ينبغي تفادي حمل ولمس الروبوت عندما يتحرك أو يمشي أو يقوم.	 

ال تضع يديك على أي مفصل من مفاصل الروبوت.	 

تم تصميم وتصنيع ومراقبة جودة الروبوت NAO وبطارية الليثيوم المرفقة به طبقا للقوانين البيئية الدولية. 

الرجاء عدم رمي هذا المنتج مع النفايات اليومية. 

لحماية صحة البشر والبيئة، نوصيك بتسليم المعدات المنتهية الصالحية إلى مركز تجميع مخصص لهذا الغرض. 

لمزيد من المعلومات، اتصل بمصلحة معالجة النفايات.

خطر الحريق

المخاطر الميكانيكية

 المخاطر البيئية   
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 بالغ هام الستخدام الروبوت في األوساط الطبية: 
منتجات SoftBank Robotics ليست أجهزة طبية وهي غير مطابقة للمعايير UL أو IEC60601 )أو ما يعادلها(.  

 يمكن أن تؤثر موجات التردد الالسلكي الصادرة عن المعدات اإللكترونية سلبا على تشغيل المعدات اإللكترونية األخرى، مما قد يؤدي 
إلى عملها بشكل سيء. 

تم تصميم الجهاز واختباره وتصنيعه لكي يكون مطابقا للقوانين واألنظمة الخاصة باإلشارة الالسلكية في بلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية 
وكندا واالتحاد األوروبي واليابان.

وبالتالي الرجاء اتخاذ االحتياطات التالية:

أجهزة تنظيم ضربات القلب:

توصي منظمة صانعي األجهزة الصحية بترك مسافة 15 سم )6 بوصات( على األقل بين األجهزة الالسلكية وأجهزة تنظيم ضربات القلب 
وذلك لتفادي التداخل بين األجهزة.

يجب أال يحمل األشخاص الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب الروبوت قرب صدورهم. 

عند الشك بوجود تداخل بين األجهزة، ينبغي إيقاف تشغيل الروبوت فورا.

األجهزة الطبية األخرى:

يجب أن يستشير األشخاص الحاملين ألية أجهزة طبية أخرى صانع الجهاز أو الطبيب لتحديد أية عوائق أخرى.

استخدام الروبوت NAO قرب األجهزة الطبية

شاحن البطارية والبطارية

 الرجاء قراءة دليل المستخدم الخاص بشاحن البطارية الذي يكون مرفقا بشاحن البطارية. فهو يتضمن إرشادات هامة 
في مجال السالمة.

استخدم فقط البطاريات المصممة للروبوت NAO التي تقدمها Softbank Robotics. يمكن أن يؤدي استخدام أية بطارية أخرى 
غير تلك المبينة أعاله إلى وقوع انفجار.

ال تستخدم شاحن البطارية عندما يتعرض للمطر أو السوائل أو الرطوبة العالية.

ال تفكك أبدا بطاريات الليثيوم واأليون. 

.SoftBank Robotics عندما تتعرض بطارية الليثيوم واأليون للتلف أو التسرب، ينبغي االتصال بقسم الدعم الفني لـ

البطارية الزر
يحتوي هذا المنتج على بطارية زر تستخدم لتشغيل ساعة الزمن الحقيقي وحفظ إعدادات المنتج. وتم تصميمها لكي تبقى صالحة طيلة فترة حياة 

المنتج. يجب أن يقوم بتصليح أو استبدال البطارية الزر فقط فني مؤهل.

!
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 .SOFTBANK هو عالمات تجارية لمجموعة SOFTBANK ROBOTICSو SOFTBANK ROBOTICS™ شعار 
.SOFTBANK ROBOTICS EUROPE هو عالمات تجارية لـ NAOو NAO® شعار 

 تشير العالمات التجارية واألسماء التجارية والشعارات األخرى المستخدمة في هذه الوثيقة إما إلى الكيانات المالكة لتلك العالمات أو األسماء 
أو لمنتجاتها.

تخلي SOFTBANK ROBOTICS مسئوليتها فيما يخص فوائد الملكية الخاصة بالعالمات واألسماء التجارية األخرى. تعود ملكية تصميم 
®NAO إلى SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. الصور المتضمنة في هذه الوثيقة غير ملزمة قانونيا ويمكن أن تخضع للتغيير 

.SOFTBANK ROBOTICS EUROPE وهي مملوكة لشركة
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - France 

رقم السجل التجاري لباريس 807 185 483 - شركة مساهمة برأسمال قيمته 260 627 8 يورو

SoftBank Robotics أمريكا
 سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

 بوستن، مساشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

 SoftBank Robotics أوروبا
 باريس، فرنسا

SoftBank Robotics China Trading 
 شنغهاي، الصين

SoftBank Robotics Corp 
طوكيو، اليابان

2019/04

االتصال بقسم الدعم الفني

تصليح األعطال

عند مواجهة أية مشكلة على مستوى الروبوت، الرجاء التأكد من النقاط التالية قبل االتصال بقسم الدعم الفني: 

هل البطارية مشحونة؟	 

هل نفذت عملية الضبط األولي؟	 

هل توجد أية إشعارات حاليا؟	 

 	NAO هل حاولت إيقاف تشغيل الروبوت 

)أو تنفيذ إيقاف قسري( ثم تشغيله مجددا؟

سنطلب منك تقديم الرقم المتسلسل للمنتج
i

عندما ال يعمل الروبوت NAO رغم كل هذه الخطوات، اتصل بقسم الدعم الفني لـ SoftBank Robotics عن طريق 
االستمارة اإللكترونية على العنوان التالي:

www.softbankrobotics.com/support

اإليقاف القسري للروبوت 
 كن حذرا، امسك الروبوت ألنه 

 سيقوم بفصل محركاته. 
 يمكن أن تفقد بياناتك عند استخدام 

هذه الطريقة. 

اضغط لمدة 8 ثوان
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