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Před používáním NAO ™ si pečlivě přečtěte tento dokument.  
Doporučujeme Vám si tento dokument uložit pro další použití. 

Nejnovější verzi tohoto návodu a podporu společnosti SoftBank Robotics 
naleznete na: www.softbankrobotics.com/support

Používání robotů společnosti SoftBank Robotics podléhá licenčním 
podmínkám softwaru společnosti SoftBank Robotics a třetích stran. 
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Certifikace 
a technické parametry

Krabici a obaly 
nevyhazujte, budete 

je potřebovat pro 
uložení Vašeho NAO.

i
Příslušenství

CS

Návod 
(vybalení a nastavení)

Start



2

Nejlepší způsob manipulace s robotem NAO a zabránění přiskřípnutí je držet ho v pase.
S robotem NAO se manipuluje jednodušeji, když jsou jeho motory vypnuty.  

Při zdvihání robota dávejte pozor: nedávejte 
ruce a prsty poblíž kloubů nebo mezi 

končetiny, mohli byste se přiskřípnout. 
Netahejte NAO za hlavu, ruce nebo nohy, 

mohlo by dojít k poškození kloubů.  
Prsty robota NAO jsou křehké, a proto za 

ně netahejte, mohly by se odtrhnout.

Doba nabíjení Dodržujte tato doporučení, 
jinak baterie může přestat 

být použitelná. 
Více informací najdete  
v návodu k nabíječce. 

Baterie
Životnost baterie optimalizujete:
• plným nabitím před prvním použitím,
• plným nabitím jednou za měsíc, a to i při dlouhodobém odstavení robota,
• plným nabitím okamžitě po automatickém vypnutí robota.

nabíjí se

nabito

2 hod. 100 %

Plně nabitá baterie může 
fungovat od 45 minut do 

2 hodin v závislosti na 
používání robota. 

Manipulace

Robot NAO je určen 
výhradně k vnitřnímu 
používání.

NAO nepoužívejte,  
pokud nekondenzovaná 
vlhkost přesahuje 80 %.

Nevystavujte  
NAO prachu, písku, 
vlhkosti nebo vysoce 
slanému ovzduší (např. 
přímořskému prostředí).

Udržujte NAO  
v dostatečné vzdálenosti 
od radiátorů, otevřeného 
plamene a zdrojů tepla.

Umístění

!

!

nabíjí se

nabito
nezapnutá nezapnutá

Nabíječka ADP-50ER Nabíječka ADP-50MR
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Zapnutí

Zapnutí/Vypnutí

Stisknout 
po 3 sekundy

~1 minuta

~2 minuty
Jedno 

stisknutí 

Před zapnutím robota ho dejte do skrčené polohy.

Skrčená poloha

Sedící poloha

Vzpřímená poloha

Sedící poloha

Stisknout 
dvakrát

Zapnutí motorů Vypnutí motorů 

Motory robota vypněte, 
pokud chcete:
• zdvihnout NAO, 
• změnit jeho polohu, 
• ochladit jeho motory.

Nevynucujte pohyb 
paží a nohou robota 

nebo nebraňte chodu 
jeho motorů, 

došlo by k jejich 
poškození.

Vypnutí

Motory

OŇAK ŇUK!

!

ŇUK ŇUK

Vynucené vypnutí 
Dávejte pozor a robota držte, protože vypne své motory.  

Použitím této metody vypnutí můžete přijít  
o svá uložená data. 

Stisknout po 8 s.
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Upozornění

NAO není hračka.

Robota nikdy neoblékejte do 
jakýchkoli kusů oblečení.

Neblokujte čidla a klouby.

Robota neličte nebo nenatírejte. 

Nikdy mu nezakrývejte hlavu, 
zejména pak větrací průduch  
v zadní části jeho hlavy. 

Zkontrolujte, zda je NAO vypnut a odpojen. 

Čištění

Blikání tlačítka na hrudí hlásí oznámení. 
Oznámení je kombinací blikání LED kontrolky tlačítka na hrudí a hlasové zprávy.

NAO oznámí informaci, která nevyžaduje žádné opatření.

Poslechněte si oznámení a podle možností  
postupujte podle pokynů.
Je možné, že budete muset konzultovat oddíl  
Řešení problémů (strana 8).Varování Chyba

Barva tlačítka na hrudi

Informace

Zprávu si vyslechnete stisknutím tlačítka na hrudí.

1. Při ukládání robota do krabice zkontrolujte, zda má sevřené ruce.

Při vypnutí robota NAO 
automaticky sevře své ruce.

i

2. Zkontrolujte, zda jsou ruce NAO zarovnány s pláštěm, protože v opačném případě 
nebude horní část pláště pasovat a může dojít ke zlomení prstů robota.

Péče o robota

Používejte suchý jemný hadřík nebo utěrku.

Nepoužívejte vodu. 
NAO nikdy nevlhčete a nemanipulujte  
s ním s mokrými rukami.

Klouby nemažte.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující 
alkohol nebo čpavek.

Oznámení

!

!

!
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Bezpečnostní pokyny

Tato uživatelská příručka a příbalový leták s certifikáty jsou dodávány v krabici s robotem. 
Obsahují důležité a předpisové informace.  
Tyto dokumenty musí zůstat uloženy po celou dobu životnosti robota.

Pokyny Vám pomohou chránit robota, nabíječku jeho baterie a jeho pracovní prostředí před 
poškozením. Vždy přísně postupujte podle pokynů k instalaci a obsluze.

Vždy pamatujte, že bezpečnost osob je pokaždé prioritní. 

Tato dokumentace obsahuje rovněž informace o likvidaci a recyklování výrobku.

Tyto bezpečnostní pokyny nekryjí všechny možné situace, ke kterým by mohlo dojít. V případě nejasností 
se spojte s asistenční službou SoftBank Robotics na adrese: www.softbankrobotics.com/support

Robot NAO není určen pro děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi či bez nutných zkušeností a znalostí.

• Děti do 14 let musí být pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která si přečetla 
a pochopila tyto pokyny.

• Děti od 14 let musí být poučeny ohledně bezpečného používání robota a seznámit se 
s možnými riziky.

Ve veřejném prostoru se robot nesmí nacházet v dosahu dětí. V dosahu dětí neponechávejte 
ani vypnutý robot. Robot NAO je těžký. Obal uložte mimo dosah dětí.

Nikdy se nepokoušejte opravit robota nebo jeho jednotku napájení sami (včetně odmontování 
a odstranění pláště). Náhradní díly se neprodávají. 
V následujících případech vypněte robota, odpojte nabíječku baterie a spojte se s asistenční 
službou:

• Napájecí šňůra nebo nabíječka je opotřebovaná.

• Nabíječka je poškozena.

• Došlo k mechanickému poškození NAO.

• Pod plášť robota se dostala tekutina.

• Z robota vychází kouř nebo neobvyklý zápach.

• NAO nefunguje, jak by měl.

POZOR: Důrazně uživatelům doporučujeme, aby se z důvodu své vlastní bezpečnosti řídili 
těmito bezpečnostními pokyny, protože v opačném případě by mohlo dojít ke zrušení záruky 
na NAO nebo nabíječku baterie.

Dohled

Obecné informace

!

!
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NAO obsahuje elektrické a vnitřní součásti, které se mohou během jeho běžného používání rozpálit.  
Abyste zabránili riziku požáru, přijměte tato opatření:

• Uživatel je odpovědný za to, že jeho elektrická instalace odpovídá místním předpisům.

• Používejte pouze napájecí šňůru dodávanou s robotem společností SoftBank Robotics. 
Nepoužívejte nabíječku a/nebo napájecí šňůru, pokud vykazují známky poškození nebo 
nadměrného opotřebení.  
Napájecí šňůru nepoužívejte s jinými zařízeními.

• Pod plášť NAO nezasunujte žádné cizí předměty.

• Dávejte pozor, abyste NAO ničím nepolili. Pokud si nejste zcela jisti, NAO nepoužívejte.  
Před jeho opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou všechny jeho součásti dokonale suché.

• Nepokoušejte se robota vysušit pomocí externího zdroje tepla, jako je např. fén na vlasy 
nebo trouba. 

• V blízkosti NAO nepoužívejte rozprašovače s obsahem hořlavých plynů.  
NAO nepoužívejte ve výbušném prostředí.

• Provozní teplota NAO se musí pohybovat v rozmezí od 5 °C do 35 °C (41 °F až 95 °F).  
Nabíječku nepoužívejte, pokud pokojová teplota přesáhne 40 °C (104 °F).

NAO obsahuje pohyblivé díly, které mohou způsobit přiskřípnutí a možná vážná poranění.

Při práci v blízkosti NAO přijměte tato opatření:

• V běžných situacích se nepokoušejte robota přenášet nebo se ho dotýkat, když se pohybuje, 
chodí nebo se vztyčuje.

• Nepokládejte ruce na žádný ze spojů robota.

NAO a jeho lithium-ionová baterie byly vyvinuty, vyrobeny a kontrolovány v souladu s mezinárodními 
předpisy o ochraně životního prostředí. 

Výrobky prosím nevyhazujte do domácího odpadu. 

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí doporučujeme předat likvidovaný materiál 
v autorizovaném sběrném místě. 

Pro více informací se spojte s Vaším autorizovaným sběrným dvorem.

Požární rizika

Mechanická rizika

Rizika pro životní prostředí
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ V ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDÍ:  
Výrobky společnosti SoftBank Robotics nejsou lékařské přístroje a nejsou uvedeny na seznamu 
podle UL nebo IEC 60601 (nebo podobných norem).  

Rádiové vlny vycházející z elektronického zařízení mohou mít negativní dopad na fungování jiných 
elektronických zařízení. 

Výrobek byl navržen, vyzkoušen a vyroben tak, aby odpovídal předpisům o rádiových frekvencích 
v zemích jako Spojené státy, Kanada, Evropská unie a Japonsko.

Doporučujeme proto přijmout tato opatření:

Kardiostimulátory:

Sdružení výrobců zdravotnických přístrojů doporučuje udržovat minimální vzdálenost 15 cm 
(6 palců) mezi bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k interferencím 
s kardiostimulátorem.

Uživatelé s kardiostimulátorem proto nesmí držet robota v blízkosti své hrudi. 

Je-li důvod k podezření z nevhodných interferencí, je nutno robota okamžitě vypnout.

Jiné lékařské přístroje:

Uživatelé jiných lékařských přístrojů by se měli spojit s výrobcem dotčeného zařízení nebo lékařem 
a informovat se, zda existují jiná omezení.

Používání NAO v blízkosti lékařských přístrojů

Nabíječka a baterie

Přečtěte si uživatelskou příručku k nabíječce, která je přiložena k balení nabíječky. 
Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny.

Používejte pouze baterie určené pro NAO a dodávané společností Softbank Robotics. Při použití 
jiných než těchto baterií hrozí výbuch robota.

Nabíječku nepoužívejte, pokud byla vystavena dešti, různým tekutinám nebo vysoké vlhkosti.

Lithium-ionové baterie nikdy nerozebírejte. 

Při poškození nebo netěsnosti lithium-ionové baterie se spojte s asistenční službou 
společnosti SoftBank Robotics.

Elektrický článek
Tento výrobek obsahuje elektrický článek, který napájí vnitřní hodiny a je v něm uloženo nastavení 
výrobku. Jeho životnost je stejná jako životnost výrobku. Úpravu nebo výměnu elektrického článku 
smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

!
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SOFTBANK ROBOTICS™ a logo SOFTBANK ROBOTICS jsou zapsanými ochrannými známkami 
SOFTBANK GROUP. NAO® a logo NAO jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti 
SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Ostatní ochranné známky, obchodní názvy a loga použité v tomto dokumentu odkazují buď na subjekty, 
které si je nárokují, nebo na jejich výrobky.

Společnost SOFTBANK ROBOTICS popírá vlastnické zájmy v jiných ochranných známkách a názvech. 
Design NAO® je vlastnictvím společnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Všechna zobrazení použitá 
v tomto dokumentu jsou nezávazná, mohou být měněna a jsou vlastnictvím společnosti SOFTBANK 
ROBOTICS EUROPE.

SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Francie 
Obchodní rejstřík RCS Paris 483 185 807 - SAS s kapitálem 8 627 260 €

SoftBank Robotics America
San Francisco, Kalifornie, USA 
Boston, Massachusetts, USA 

 
SoftBank Robotics Europe 

Paříž, Francie 
 

SoftBank Robotics China Trading 
Šanghaj, Čína 

 
SoftBank Robotics Corp 

Tokio, Japonsko

04.2019

Spojení s asistenční službou

Řešení problémů

Máte-li s robotem potíže, zkontrolujte následující body dříve, než se spojíte s asistenční službou: 

• Je baterie nabitá?

• Provedli jste výchozí nastavení?

• Existují oznámení, která jste zatím nevyslechli?

• Pokusili jste se NAO vypnout 

(nebo provedli nucené vypnutí) a znovu zapnout?

Připravte si k tomu sériové číslo robota.
i

Pokud NAO stále nefunguje, spojte se s asistenční službou SoftBank Robotics pomocí 
on-line formuláře na adrese:

www.softbankrobotics.com/support

Vynucené vypnutí 
Dávejte pozor a robota držte, 

protože vypne své motory.  
Použitím této metody vypnutí 

můžete přijít o svá  
uložená data. 

Stisknout po 8 s.
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