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Моля, прочетете внимателно този документ, преди да използвате NAO ™.  
За бъдещи справки ви препоръчваме да съхраните този документ, след като 
го прочетете. 

За най-новата версия на това ръководство и за поддръжка от SoftBank 
Robotics посетете: www.softbankrobotics.com/support

Употребата на роботите на SoftBank Robotics се извършва спрямо 
лицензионни условия за софтуер на SoftBank Robotics и трети страни. 

Микрофон
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Камера

Ръководство 
за употреба

Ethernet 
 порт

USB порт
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сензори

Тактилни 
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Светодиоди  
на краката
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на очите и ушите

Общ преглед

Зарядно устройство за батерията Кабел за Ethernet

Това ръководство 
за употреба

Ръководство за употреба 
на зарядното устройство 

за батерията

Сертифициране 
и техническа 
информация

Запазете кутията 
и опаковката, за да 

съхраните своя NAO.

i
Аксесоари

BG

Начално ръководство 
(разопаковане 
и настройка)

Начало
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Най-добрият начин да държите робота е за кръста, за да избегнете прищипване.
По-лесно е да боравите с NAO, когато моторите са изключени.  

Бъдете внимателни, когато вдигате NAO: 
не поставяйте ръцете и пръстите си близо до 
съединенията или между крайниците, защото 

могат да бъдат прищипани. 
Не дърпайте NAO за главата, ръцете или краката, 

защото може да повредите съединенията.  
NAO има крехки пръсти, не ги дърпайте, защото 

могат да се счупят.

Време за зареждане Следвайте препоръките, 
защото в противен случай 
батерията може да стане 

неизползваема. Можете да 
намерите повече информация 
в Ръководството за употреба 

на зарядното устройство 
за батерията. 

Батерия
За да оптимизирате живота на батерията:
• напълно я заредете преди първата употреба;
• напълно я зареждайте веднъж месечно, дори при продължителни периоди 

на съхранение;
• напълно я заредете веднага след автоматично изключване.

зареждане
заредено

2 ч 100%

Напълно заредената батерия 
може да издържи 

от 45 мин до 2 ч в зависимост 
от употребата. 

Управление

NAO е предназначен 
единствено за 
употреба на закрито.

Не използвайте NAO, 
ако некондензиращата 
влажност е над 80%.

Не излагайте NAO на 
прах, пясък, влага или 
изключително солена 
атмосфера (например 
крайбрежна среда).

Дръжте NAO далеч от 
радиатори, открити пламъци 
и източници на топлина.

Местоположение

!

!

зареждане
заредено

не е включено 
в мрежата

не е включено 
в мрежата

Зарядно устройство 
ADP-50ER

Зарядно устройство 
ADP-50MR
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Включване

Включване/Изключване

Задръжте за 
3 секунди

~ 1 минута

~ 2 минути
Натиснете 

веднъж

Преди да включите робота, го поставете в клекнало положение

Клекнало положение

Седнало положение

Изправено положение

Седнало положение

Натиснете 
два пъти

Включване на моторите Изключване на моторите

Изключвайте моторите на NAO, 
за да:
• вдигнете NAO; 
• промените положението му; 
• охладите моторите на робота.

Не местете със сила 
ръцете и краката на 

NAO и не натискайте 
моторите, 

защото това ще ги 
повреди.

Изключване

Мотори

OGNAK GNUK

!

GNUK GNUK

Принудително изключване 
Внимавайте и задръжте робота, защото ще изключи 

моторите си.  
Когато го изключвате по този начин, е възможно да 

изгубите данните си. 

Задръжте  
за 8 секунди
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Предпазни мерки

NAO не е кукла.

Не обличайте робота с каквито и да 
е дрехи.

Не блокирайте сензорите 
и съединенията.

Никога не гримирайте или 
боядисвайте NAO. 

Никога не покривайте главата  
и най-вече въздухопровода от 
задната страна на главата на робота. 

Уверете се, че NAO е изключен и не се зарежда. 

Почистване

Има известие, ако бутонът на гърдите премигва. 
Известието представлява комбинация от светодиодна индикация на бутона на гърдите  
и гласово съобщение.

NAO предоставя информация, която не 
изисква действие.

Чуйте известието и изпълнете инструкциите, 
ако можете.
Възможно е да се наложи да направите справка 
с раздела за отстраняване на неизправности (стр. 8).Предупреждение Грешка

Цвят на бутона на гърдите

Информация

Натиснете бутона на гърдите веднъж, за да чуете съобщението.

1. Когато поставяте NAO в кутията, трябва да сте сигурни, че ръцете му са прибрани.

Когато NAO се изключи, 
роботът автоматично 
прибира ръцете си.

i

2. Уверете се, че ръцете на NAO са подравнени спрямо корпуса, защото горната част на 
корпуса може да не се смести и е възможно да счупите пръстите на NAO.

Грижа за ръцете

Използвайте мека суха кърпа или кърпички 
за почистване.

Не използвайте вода. 
Не мокрете NAO и никога не пипайте робота 
с мокри ръце.

Не омаслявайте съединенията.

Не използвайте продукти с алкохол или амоняк.

Известия

!

!

!
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Безопасност

Това ръководство за употреба и придружаващата го брошура за сертифициране се предоставят 
в кутията заедно с NAO. Те съдържат важна и регулаторна информация.  
Трябва да съхранявате тези документи заедно с NAO през цялата продължителност на експлоатацията 
на робота.

Насоките ще ви помогнат да защитите робота, зарядното устройство за батерията и работната им 
среда от повреди и щети. Винаги следвайте внимателно инструкциите за инсталиране и обслужване.

Никога не забравяйте, че сигурността на хората е най-важна. 

Документацията също така съдържа информация за изхвърляне и рециклиране.

Настоящите инструкции за безопасност не обхващат всички възможни ситуации, които 
могат да възникнат. Когато се колебаете, се свържете с поддръжката на SoftBank Robotics: 
www.softbankrobotics.com/support

NAO не е предназначен за употреба от деца или от хора с намалени физически, осезателни или 
умствени способности, или такива с недостатъчно опит и познания.

• Децата под 14-годишна възраст трябва да бъдат наблюдавани от лице, което носи отговорност 
за сигурността им и е прочело и разбрало настоящите инструкции.

• Децата над 14-годишна възраст трябва да бъдат запознати с инструкциите относно употребата 
на робота по безопасен начин и трябва да разбират възможните рискове.

Роботът трябва да е извън обсега на деца на обществени места. Не оставяйте робота с деца дори 
когато е изключен. NAO е тежък. Съхранявайте опаковъчните материали далеч от деца.

Никога не се опитвайте да ремонтирате сами робота и/или електрическото му захранване 
(включително да разглобявате и премахвате корпуса). Не се продават резервни части. 
Изключете NAO, извадете зарядното устройство за батерията и се свържете с поддръжката 
при следните случаи:

• Кабелът или зарядното устройство са износени.

• Зарядното устройство е повредено.

• NAO има механични щети.

• В корпуса на NAO е попаднала течност.

• От NAO се отделя дим или необичайна миризма.

• NAO не работи правилно.

ВАЖНО: Силно се препоръчва потребителите да изпълняват настоящите указания за 
безопасност за собствената си безопасност, като в противен случай това може да доведе 
до анулиране на гаранцията на NAO или зарядното устройство за батерията.

Надзор

Общи

!

!
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NAO съдържа електрически и вътрешни части, които могат да се нагорещят по време на нормалната 
употреба. За да избегнете опасността от пожар, вземете следните предпазни мерки:

• Потребителят носи отговорност да има електрическа инсталация, която е в съответствие 
с местните стандарти.

• Използвайте единствено кабела за захранване, предоставен от SoftBank Robotics заедно с NAO. 
Не използвайте зарядното устройство за батерията и/или кабела за захранване, ако изглеждат 
повредени или износени от употреба.  
Не използвайте кабела за захранване с други продукти.

• Не поставяйте нищо в корпуса на NAO.

• Внимавайте да не залеете NAO с каквато и да е течност. Ако се колебаете, не го използвайте. 
Уверете се, че всички компоненти са съвсем сухи, преди да използвате отново NAO.

• Не се опитвайте да изсушите робота с външен източник на топлина, като сешоар или фурна. 

• Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат възпламеними газове, в близост до NAO.  
Не използвайте NAO във взривоопасна атмосфера.

• Работната температура на NAO трябва да бъде между 5° C и 35° C (41° F до 95° F).  
Не използвайте зарядното устройство за батерията, ако стайната температура надвишава 40° C 
(104° F).

NAO има движещи се части, които могат да причинят прищипване и потенциално сериозни наранявания.

Вземете следните предпазни мерки, когато използвате NAO:

• В нормални ситуации избягвайте да пренасяте и докосвате робота, когато се движи, върви или 
се изправя.

• Не поставяйте ръцете си върху съединенията на робота.

NAO и литиево-йонната му батерия са проектирани, произведени и преминали през контрол на 
качеството в съответствие с международните разпоредби за защита на околната среда. 

Моля, не изхвърляйте продукта заедно с ежедневните си отпадъци. 

За да защитите здравето на хората и околната среда, препоръчваме да предадете отпадъчното си 
оборудване в обозначен пункт за събиране. 

За повече информация, моля, свържете се с доставчика си на услугата за събиране на отпадъци.

Опасност от пожар

Механична опасност

Опасност за околната среда
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ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ:  
Продуктите на SoftBank Robotics не са медицински устройства и не са изброени в UL или IEC 60601 
(или еквивалентни стандарти).  

Радио-честотните вълни от електронното оборудване могат да повлияят негативно на работата на 
други електронни продукти и да причинят неизправности. 

Устройството е проектирано, тествано и произведено за съответствие с разпоредбите относно радио-
честотното излъчване в държави като САЩ, Канада, Европейския съюз и Япония.

Следователно трябва да вземете следните предпазни мерки:

Пейсмейкъри:

Асоциацията на производителите на медицинско оборудване препоръчва да се поддържа минимално 
разстояние от 15 см (6 инча) между безжичните устройства и пейсмейкърите, за да се избегнат 
смущения на работата на пейсмейкърите.

Поради тази причина лицата, които използват пейсмейкъри, не бива да носят робота близо до 
гръдния си кош. 

Ако изпитвате съмнения, че има смущения, трябва веднага да изключите робота.

Други медицински устройства:

Потребителите на други медицински устройства трябва да се консултират с производителя на 
устройството или с лекар, за да установят дали има ограничения.

Употреба на NAO в близост до медицински устройства

Зарядно устройство за батерията и батерия

Моля, прочетете ръководството за употреба на зарядното устройство за батерията, което 
се предоставя заедно със зарядното устройство. В него се съдържат важни инструкции за 
безопасност.

Използвайте само батериите, създадени за NAO и доставени от Softbank Robotics. 
Използването на каквито и да било батерии, различни от горепосочените, може да създаде 
риск от експлозия.

Не използвайте зарядното устройство за батерията, ако е изложено на дъжд, течности или 
прекомерна влажност.

Никога не разглобявайте литиево-йонни батерии. 

Ако литиево-йонната батерия е повредена или тече, се свържете с поддръжката на SoftBank 
Robotics.

Батерия тип копче
Този продукт съдържа батерия тип копче, която се използва за захранване на часовника и съхранение 
на настройките на продукта. Проектирана е да издържи колкото продукта. Батерията тип копче трябва 
да се обслужва или заменя само от квалифициран сервизен техник.

!
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SOFTBANK ROBOTICS ™ и логото на SOFTBANK ROBOTICS са търговски марки на SOFTBANK GROUP. 
NAO® и логото на NAO са търговски марки на SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Всички други търговски 
марки, търговски имена и лога, използвани в този документ, се отнасят за дружествата, които 
притежават имената и марките, или за техните продукти.

SOFTBANK ROBOTICS отрича да има интерес на собственик към други марки и имена. Дизайнът на 
NAO® е собственост на SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Всички изображения в настоящия документ са 
необвързващи, подлежат на промяна и са собственост на SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.

SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Франция 
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 €

SoftBank Robotics America
Сан Франциско, Калифорния, САЩ  

[San Francisco, California, USA] 
Бостън, Масачузетс, САЩ  

[Boston, Massachusetts, USA] 
 

SoftBank Robotics Europe 
Париж, Франция [Paris, France] 

 
SoftBank Robotics China Trading 
Шанхай, Китай [Shanghai, China] 

 
SoftBank Robotics Corp 

Токио, Япония [Tokyo, Japan]

04.2019 г.

Свързване с поддръжка

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми с робота си, извършете следните проверки, преди да се свържете с поддръжката: 

• Заредена ли е батерията?

• Извършихте ли първоначалната настройка?

• Има ли изчакващи известия?

• Опитахте ли да изключите NAO 

(или да извършите принудително изключване) и след това да го включите отново?

Ще трябва да предоставите сериен номер
i

Ако NAO все още не функционира, се свържете с поддръжката на SoftBank Robotics Support чрез 
онлайн формуляра на адрес:

www.softbankrobotics.com/support

Принудително изключване 
Внимавайте и задръжте 

робота, защото ще изключи 
моторите си.  

Когато го изключвате по 
този начин, е възможно да 

изгубите данните си. 

Задръжте  
за 8 секунди
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