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Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τον NAO ™.  
Αφού διαβάσετε το παρόν έγγραφο, σας συνιστούμε να το φυλάξετε για 
μελλοντική αναφορά. 

Για την τελευταία έκδοση του παρόντος οδηγού και για το Τμήμα 
υποστήριξης της SoftBank Robotics επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
www.softbankrobotics.com/support

Η χρήση των ρομπότ SoftBank Robotics υπόκειται στις άδειες χρήσης 
λογισμικού της SoftBank Robotics και τρίτων. 

Μικρόφωνο

Ηχείο

Κάμερα

Οδηγός χρήστη

Θύρα 
Ethernet

Θύρα USB

Σόναρ

Προστατευτικά

Αισθητήρες 
αφής

Αισθητήρες 
αφής

LED ποδιών

LED ματιών 
και αυτιών

Επισκόπηση

Φορτιστής μπαταριών Καλώδιο Ethernet

Ο παρών Οδηγός 
χρήστη

Εγχειρίδιο χρήστη 
φορτιστή μπαταριών

Πιστοποίηση και 
τεχνικές πληροφορίες

Κρατήστε το κουτί και 
τη συσκευασία για τη 

φύλαξη του NAO.

i
Πρόσθετα εξαρτήματα

EL

Οδηγός έναρξης 
(αφαίρεση από το κουτί 

και εγκατάσταση)

Έναρξη
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Το κράτημα του NAO από τη μέση είναι ο καλύτερος τρόπος χειρισμού του ρομπότ και αποφυγής 
σύνθλιψης. Ο χειρισμός του NAO είναι πιο εύκολος όταν τα μοτέρ είναι σβηστά.  

Προσέξτε όταν πιάνετε και σηκώνετε τον NAO: 
μην βάλετε τα χέρια και τα δάχτυλά σας κοντά 
στις αρθρώσεις ή ανάμεσα στα άκρα του, γιατί 

μπορεί να συνθλιβούν. 
Μην τραβάτε τον NAO από το κεφάλι, τα χέρια 
ή τα πόδια, διαφορετικά μπορεί να προξενήσετε 

ζημιά στις αρθρώσεις.  
Τα δάχτυλα του NAO είναι εύθραυστα, μην τα 

τραβάτε γιατί μπορεί να βγουν.

Χρόνος φόρτισης Ακολουθήστε τις συστάσεις, 
διαφορετικά μπορεί να 

αχρηστευτεί η μπαταρία. 
Περισσότερες πληροφορίες στον 

Οδηγό φορτιστή μπαταριών. 

Μπαταρία
Για να βελτιστοποιηθεί η διάρκεια της μπαταρίας:
• φορτίζετέ την τελείως πριν από την πρώτη χρήση,
• φορτίζετέ την τελείως μία φορά το μήνα, ακόμα και στην περίπτωση 

παρατεταμένης αποθήκευσης,
• φορτίστε την τελείως αμέσως μετά από αυτόματο τερματισμό λειτουργίας.

φόρτιση
φορτισμένος

2 ώρες 100%

Μια πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία μπορεί να διαρκέσει 

από 45 λεπτά έως 2 ώρες 
ανάλογα με τη χρήση. 

Χειρισμός

Ο NAO έχει σχεδιαστεί 
μόνο για χρήση σε 
εσωτερικό χώρο.

Μην θέσετε σε  
λειτουργία τον NAO αν η μη 
συμπυκνούμενη υγρασία 
είναι πάνω από 80 %.

Μην εκθέτετε τον NAO σε 
σκόνη, άμμο, υγρασία ή σε 
χώρο με πάρα πολύ αλάτι  
(π.χ. παράκτιο περιβάλλον).

Διατηρείτε τον NAO μακριά 
από καλοριφέρ, γυμνές 
φλόγες και πηγές θερμότητας.

Θέση

!

!

φόρτιση
φορτισμένος

αποσυνδεδε-
μένος

αποσυνδεδε-
μένος

Φορτιστής ADP-50ER Φορτιστής ADP-50MR
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Ενεργοποίηση

ON-OFF

Πατήστε 
παρατεταμένα για 

3 δευτερόλεπτα

περίπου 
1 λεπτό

περίπου  
2 λεπτά

Πατήστε  
μία φορά 

Πριν ενεργοποιήσετε το ρομπότ, βάλτε το σε σκυφτή θέση

Σκυφτή στάση

Καθιστή στάση

Όρθια στάση

Καθιστή στάση

Πατήστε 
δύο φορές

Μοτέρ 
ενεργοποιημένα 

Μοτέρ 
απενεργοποιημένα 

Αποσυμπλέξτε τα μοτέρ του 
NAO για να:

 ∙ πιάσετε και να σηκώσετε 
τον NAO, 

 ∙ αλλάξετε την στάση του, 
 ∙ κρυώσουν τα μοτέρ 

του ρομπότ.

Μην πιέζετε με 
δύναμη τα χέρια και 

τα πόδια του NAO και 
μην σπρώχνετε τα 

μοτέρ γιατί μπορεί να 
υποστούν ζημιά.

Απενεργοποίηση

Μοτέρ

OGNAK GNUK 
(ΓΕΙΑ)

!

GNUK GNUK 
(ΚΑΛΗΜΕΡΑ)

Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση 
Προσοχή, κρατάτε το ρομπότ γιατί κάτι τέτοιο  

θα αποσυμπλέξει τα μοτέρ του.  
Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, μπορεί  

να χάσετε δεδομένα. 

Πατήστε 
παρατεταμένα 

για 8 δευτ.
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Προφυλάξεις

Ο NAO δεν είναι κούκλα.

Μην βάλετε οποιοδήποτε αξεσουάρ 
ένδυσης στο ρομπότ.

Μην καλύπτετε τους αισθητήρες και τις 
αρθρώσεις.

Μην μακιγιάρετε ή βάφετε τον NAO. 

Μην καλύψετε ποτέ το κεφάλι, 
ιδιαιτέρως τον αεραγωγό που υπάρχει στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού του ρομπότ. 

Βεβαιωθείτε ότι ο NAO είναι απενεργοποιημένος 
και αποσυνδεδεμένος. 

Καθαρισμός

Αν το κουμπί θώρακα αναβοσβήνει, σημαίνει ότι υπάρχει μια ειδοποίηση. 
Μια ειδοποίηση είναι ο συνδυασμός μιας ένδειξης του LED του κουμπιού θώρακα και ενός 
προφορικού μηνύματος.

Ο NAO παρέχει πληροφορίες που δεν απαιτούν την 
εκτέλεση κάποιας ενέργειας.

Ακούστε την ειδοποίηση και εκτελέστε τις οδηγίες, 
αν μπορείτε.
Ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε στην ενότητα Επίλυση 
προβλημάτων (σελ. 8).

Προειδοποίηση Σφάλμα

Χρώμα κουμπιού θώρακα

Πληροφορίες

Πατήστε το κουμπί θώρακα μία φορά για να ακούσετε το μήνυμα.

1. Όταν βάζετε τον NAO στο κουτί του, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια του είναι κλειστά.

Όταν απενεργοποιείται 
ο NAO, το ρομπότ κλείνει 
αυτόματα τα χέρια του.

i

2. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια του NAO είναι στην ίδια ευθεία με το περίβλημα, διαφορετικά το 
πάνω περίβλημα δεν θα εφαρμόσει και μπορεί να σπάσετε τα δάχτυλα του NAO.

Φροντίδα των χεριών

Χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί 
ή μαντηλάκια καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιήσετε νερό. 
Μην βρέξετε τον NAO και μην χειριστείτε 
ποτέ το ρομπότ με υγρά χέρια.

Μην λαδώσετε τις αρθρώσεις.

Μην χρησιμοποιήσετε προϊόντα με βάση 
το οινόπνευμα ή την αμμωνία.

Ειδοποιήσεις

!

!

!
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Ασφάλεια

Ο παρών Οδηγός χρήστη και το συνοδευτικό φυλλάδιο πιστοποίησης εσωκλείονται στο κουτί μαζί με τον 
NAO. Περιέχουν σημαντικές και κανονιστικές πληροφορίες.  
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φυλάσσονται μαζί με τον NAO καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ρομπότ.

Οι οδηγίες σάς βοηθούν να προστατεύετε το ρομπότ, τον φορτιστή μπαταριών και το περιβάλλον 
λειτουργίας τους από ενδεχόμενη ζημιά. Τηρείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Να θυμάστε ότι προτεραιότητα έχει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων. 

Η τεκμηρίωση καλύπτει επίσης πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας δεν καλύπτουν όλα τα πιθανά περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν. 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της SoftBank Robotics:  
www.softbankrobotics.com/support

Ο NAO δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες 
ή νοητικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώσεις.

 ∙ Τα παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να επιβλέπονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλεια των παιδιών, και που έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες.

 ∙ Τα παιδιά 14 ετών και άνω πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του ρομπότ 
και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Σε δημόσιο χώρο, το ρομπότ πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το ρομπότ μόνο του 
με παιδιά, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο. Ο NAO είναι βαρύς. Φυλάξτε το υλικό της συσκευασίας 
μακριά από παιδιά.

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το ρομπότ και/ή το τροφοδοτικό του 
(συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης και της αφαίρεσης του περιβλήματος). 
Δεν πωλούνται ανταλλακτικά. 
Απενεργοποιήστε τον NAO, αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταριών και επικοινωνήστε με 
το Τμήμα υποστήριξης στις παρακάτω περιπτώσεις:

 ∙ Το καλώδιο ρεύματος ή ο φορτιστής έχει φθαρεί.

 ∙ Ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη.

 ∙ Υπάρχει μηχανική βλάβη στον NAO.

 ∙ Έχει εισχωρήσει υγρό στο περίβλημα του NAO.

 ∙ Αναδύεται καπνός ή ασυνήθιστη οσμή από τον NAO.

 ∙ Ο NAO δεν λειτουργεί σωστά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται ιδιαιτέρως να ακολουθούν οι χρήστες τις οδηγίες ασφαλείας για λόγους 
προσωπικής ασφάλειας, διαφορετικά μπορεί να καταστεί άκυρη η εγγύηση του NAO ή του φορτιστή 
μπαταριών.

Επίβλεψη

Γενικά

!

!
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Ο NAO περιέχει μερικές ηλεκτρικές και εσωτερικές μονάδες που μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της 
κανονικής χρήσης. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, λάβετε τις εξής προφυλάξεις:

 ∙ Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της ηλεκτρικής εγκατάστασής του με τα τοπικά 
πρότυπα.

 ∙ Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τον NAO από την SoftBank Robotics. 
Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών και/ή το καλώδιο ρεύματος αν εμφανίζουν ίχνη 
ζημιάς ή υπερβολικής φθοράς.  
Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ρεύματος με άλλα προϊόντα.

 ∙ Μην βάλετε οτιδήποτε μέσα στο περίβλημα του NAO.

 ∙ Προσέξτε να μην χυθεί οποιοδήποτε υγρό στον NAO. Αν έχετε αμφιβολίες, μην τον χρησιμοποιήσετε. 
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά πριν επαναχρησιμοποιήσετε τον NAO.

 ∙ Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε το ρομπότ με εξωτερική πηγή θερμότητας, π.χ. πιστολάκι μαλλιών 
ή φούρνο. 

 ∙ Μην χρησιμοποιήσετε κοντά στον NAO σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια.  
Μην θέσετε σε λειτουργία τον NAO σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.

 ∙ Η θερμοκρασία λειτουργίας του NAO πρέπει να είναι μεταξύ 5 °C και 35 °C.  
Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών αν η θερμοκρασία χώρου είναι πάνω από 40 °C.

Ο NAO διαθέτει κινούμενα μέρη που μπορεί προκαλέσουν σύνθλιψη και ενδεχομένως σοβαρούς 
τραυματισμούς.

Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν εργάζεστε κοντά στον NAO:

 ∙ Σε κανονικές συνθήκες, αποφύγετε να μεταφέρετε και να αγγίξετε το ρομπότ ενώ κινείται, 
βαδίζει ή σηκώνεται.

 ∙ Μην βάλετε τα χέρια σας σε καμία από τις αρθρώσεις του ρομπότ.

Ο NAO και η μπαταρία λιθίου που περιέχει έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και υποβληθεί σε ποιοτικούς 
ελέγχους σύμφωνα με τους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα οικιακά σας απορρίμματα. 

Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, σας συνιστούμε να παραδίδετε τα 
απόβλητα εξοπλισμού σε καθορισμένο σημείο συλλογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων της  
περιοχής σας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Μηχανικός κίνδυνος

Περιβαλλοντικός κίνδυνος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
Τα προϊόντα της SoftBank Robotics δεν είναι ιατρικές συσκευές και δεν υπόκεινται στο UL ή στο IEC 60601 
(ή ισοδύναμο).  

Τα κύματα ραδιοσυχνοτήτων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη 
λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του. 

Η συσκευή σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και κατασκευάστηκε για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που 
διέπουν την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Ιαπωνία.

Για τον λόγο αυτό, λάβετε τις εξής προφυλάξεις:

Βηματοδότες:

Ο οργανισμός Health Industry Manufacturers Association συνιστά να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 
15 cm μεταξύ ασύρματων συσκευών και βηματοδοτών προς αποφυγή παρεμβολών με το βηματοδότη.

Για τον λόγο αυτόν, τα άτομα με βηματοδότη δεν θα πρέπει να μεταφέρουν το ρομπότ κοντά στο 
θώρακά τους. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο υποπτευθείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως το ρομπότ.

Άλλες ιατρικές συσκευές:

Οι χρήστες άλλων προσωπικών ιατρικών συσκευών θα πρέπει να συμβουλεύονται τον κατασκευαστή της 
συσκευής ή τον γιατρό για να ενημερωθούν για τυχόν περιορισμούς.

Χρήση του NAO κοντά σε ιατρικές συσκευές

Φορτιστής μπαταριών και μπαταρία

Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήστη του φορτιστή μπαταριών που συνοδεύει τον φορτιστή μπαταριών. 
Περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που σχεδιάστηκαν για το NAO και παρέχονται από την 
Softbank Robotics. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας πέραν αυτών που αναφέρονται πιο 
πάνω ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο έκρηξης.

Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών αν εκτεθεί σε βροχή, υγρά ή υπερβολική υγρασία.

Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μπαταρίες ιόντων λιθίου. 

Αν η μπαταρία ιόντων λιθίου υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει διαρροή, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
υποστήριξης της SoftBank Robotics.

Μπαταρία-κουμπί
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία-κουμπί που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του ρολογιού 
πραγματικού χρόνου με ρεύμα και για τη διατήρηση των ρυθμίσεων του προϊόντος. Σχεδιάστηκε να διαρκεί 
όσο και το προϊόν. Η επισκευή ή η αντικατάσταση της μπαταρίας-κουμπιού πρέπει να πραγματοποιείται 
μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.

!
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Η ονομασία SOFTBANK ROBOTICS ™ και ο λογότυπος SOFTBANK ROBOTICS είναι εμπορικά σήματα της 
SOFTBANK GROUP. Η ονομασία NAO® και ο λογότυπος NAO είναι εμπορικά σήματα της SOFTBANK 
ROBOTICS EUROPE. 
Άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες και λογότυποι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο 
αναφέρονται είτε στις οντότητες στις οποίες ανήκουν τα σήματα και οι ονομασίες είτε στα προϊόντα τους.
Η SOFTBANK ROBOTICS αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί άλλων σημάτων και ονομασιών. 
Η σχεδίαση του NAO® αποτελεί ιδιοκτησία της SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Όλες οι εικόνες 
του παρόντος εγγράφου είναι μη δεσμευτικές, μπορεί να αλλάξουν, και αποτελούν ιδιοκτησία της 
SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Γαλλία 
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 €

SoftBank Robotics America
San Francisco, California, ΗΠΑ 
Boston, Massachusetts, ΗΠΑ 

 
SoftBank Robotics Europe 

Paris, Γαλλία 
 

SoftBank Robotics China Trading 
Shanghai, Κίνα 

 
SoftBank Robotics Corp 

Tokyo, Ιαπωνία

04/2019

Επικοινωνία με το Τμήμα υποστήριξης

Επίλυση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ σας, ελέγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με 

το Τμήμα υποστήριξης: 

 ∙ Είναι φορτισμένη η μπαταρία;

 ∙ Εκτελέσατε την Αρχική εγκατάσταση;

 ∙ Εκκρεμούν κάποιες ειδοποιήσεις;

 ∙ Επιχειρήσατε να απενεργοποιήσετε τον NAO  

(ή εκτελέσατε εξαναγκασμένη απενεργοποίηση) και τον ενεργοποιήσατε ξανά;

Θα χρειαστείτε τον αριθμό σειράς
i

Αν ο NAO εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της 
SoftBank Robotics μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στον ιστότοπο:

www.softbankrobotics.com/support

Εξαναγκασμένη 
απενεργοποίηση 

Προσοχή, κρατάτε το 
ρομπότ γιατί κάτι τέτοιο θα 
αποσυμπλέξει τα μοτέρ του.  

Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν 
τη μέθοδο, μπορεί να χάσετε 

δεδομένα. 

Πατήστε 
παρατεταμένα 

για 8 δευτ.
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