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Palun lugege see dokument enne NAO ™ kasutamist hoolikalt 
läbi. Me soovitame selle dokumendi pärast lugemist edaspidiseks 
kasutamiseks alles hoida. 

Kasutusjuhendi uusima versiooni ja SoftBank Roboticsi kasutajatoe 
saamiseks minge veebilehele www.softbankrobotics.com/support

SoftBank Roboticsi robotite kasutus allub SoftBank Roboticsi ja kolmanda 
osalise tarkvara litsentsitingimustele. 

Mikrofon

Kõlar

Kaamera

Kasutusjuhend

Etherneti 
port

USB-port

Sonarid

Kaitserauad

Kompivad 
andurid

Kompivad 
andurid

Jala LED-id

Silmade ja 
kõrvade LED-id

Ülevaade

Akulaadur Etherneti kaabel

Käesolev 
kasutusjuhend

Akulaaduri 
kasutusjuhend

Sertifikaat ja 
tehniline teave

Hoidke karp ja 
pakend NAO hoiule 

panekuks alles.

i
Lisatarvikud

ET

Tervitusjuhend 
(lahtipakkimine ja 

seadistamine)

Alustamine
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Parim viis NAO ümberpaigutamiseks on hoida kinni selle keskkohast, et vältida muljumist.
NAO-d on lihtsam ümber paigutada, kui mootorid on välja lülitatud.  

Olge NAO üles tõstmisel ettevaatlik: ärge 
pange käsi ega sõrmi liigendite lähedale ega 
jäsemete vahele, sest võite saada muljuda. 

Ärge tõmmake NAO-d peast, kätest ega 
jalgadest, sest see võib liigendeid kahjustada.  
NAO sõrmed on haprad, ärge tõmmake neid, 

sest need võivad otsast ära tulla.

Laadimisaeg Järgige soovitusi, 
muidu võib aku muutuda 

kasutuskõlbmatuks. 
Rohkem teavet leiate akulaaduri 

juhendist. 

Aku
Aku kasutusea optimeerimiseks:
• laadige see enne esimest kasutust täielikult täis,
• laadige kord kuus täielikult täis, isegi pikaajalise hoiulepaneku ajal,
• laadige täielikult täis kohe pärast automaatset väljalülitust.

laeb

laetud

2 h 100%

Täielikult laetud aku peab  
vastu 45 min kuni 2 h 
olenevalt kasutusest. 

Ümberpaigutamine

NAO on mõeldud 
ainult siseruumis 
kasutamiseks.

Ärge kasutage NAO-d, 
kui kondenseerumata 
õhuniiskus on üle 80%.

Ärge laske NAO-l kokku 
puutuda tolmu, liiva, 
niiskuse või liigselt soola 
sisaldava atmosfääriga 
(nt rannikukeskkond).

Hoidke NAO eemale 
radiaatoritest, lahtisest 
tulest ja soojusallikatest.

Asukoht

!

!

laeb

laetud
ühendamata ühendamata

ADP-50ER-laadur ADP-50MR-laadur
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Sisselülitamine

Sisse-/väljalülitamine

Hoidke 
3 sekundit

u 1 minut

u 2 minutit
Vajutage 

korra 

Enne roboti sisselülitamist pange see küürus asendisse.

Küürus asend

Istuv asend

Seisev asend

Istuv asend

Vajutage 
2 korda

Mootorid sees Mootorid väljas 

Lülitage NAO mootorid välja, et:
• NAO-d üles tõsta; 
• muuta selle asendit; 
• roboti mootorid maha 

jahutada.

Ärge suruge NAO 
kätele ja jalgadele 
ega vajutage vastu 
mootorit, sest need 

võivad saada 
kahjustada.

Väljalülitamine

Mootorid

OGNAK GNUK

!

GNUK GNUK

Sunnitud väljalülitamine 
Olge ettevaatlik ja hoidke robotit mootorite 

väljalülitumise ajal kinni.  
Selle meetodi kasutamisel võivad andmed kaduda. 

Hoidke 
8 sekundit.
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Ettevaatusabinõud

NAO ei ole nukk.

Ärge pange robotile mis tahes 
rõivaesemeid.

Ärge blokeerige andureid ja 
liigendeid.

Ärge meikige ega värvige NAO-d. 

Ärge kunagi katke pead, eelkõige 
roboti kuklal olevat õhuava. 

Veenduge, et NAO oleks välja lülitatud  
ja vooluvõrgust väljas. 

Puhastamine

Teatest annab märku rinnanupu vilkumine. 
Teade on kombinatsioon rinnanupu LED-märguandest ja kõneldavast sõnumist.

NAO edastab teavet, mis ei nõua tegutsemist.

Kuulake teadet ja täitke võimaluse korral juhiseid.
Teil võib tekkida vajadus kontrollida jaotist 
„Tõrkeotsing“ (lk 8).

Hoiatus Tõrge

Rinnanupu värv

Teave

Sõnumi kuulamiseks vajutage korraks rinnanupule.

1. Kui panete NAO-d oma karpi, veenduge et käed oleks suletud.

Kui NAO välja lülitub, 
sulgeb robot automaatselt 

käed.

i

2. Veenduge, et NAO käed oleks karbiga ühel joonel, sest muidu karbikaas ei sobi ja NAO 
sõrmed võivad murduda.

Käte hooldamine

Kasutage pehmet kuiva riiet või puhastuslappe.

Ärge kasutage vett. 
Ärge tehke NAO-d märjaks ega katsuge robotit 
märgade kätega.

Ärge õlitage liigendeid.

Ärge kasutage alkoholi ega ammoniaagil 
põhinevaid tooteid.

Teated

!

!

!
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Ohutus

Kasutusjuhend ja kaasasolev sertifitseerimisleht on karbis koos NAO-ga. Nendel on kirjas oluline 
ja regulatiivne teave.  
Neid dokumente tuleb koos NAO-ga kogu roboti kasutusea jooksul alles hoida.

Need juhised aitavad teil kaitsta robotit, akulaadurit ja nende töökeskkonda 
kahjustuste eest. Järgige paigaldus- ja hooldusjuhiseid alati hoolikalt.

Pidage meeles, et inimeste ohutus on alati esmatähtis. 

Dokumentatsioonis käsitletakse ka kõrvaldamist ja jäätmekäitlust.

Need ohutusjuhised ei kata kõiki võimalikke tekkida võivaid olukordi. Kahtluste korral võtke 
ühendust SoftBank Roboticsi kasutajatoega: www.softbankrobotics.com/support

NAO ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimega 
või kogemuste ja teadmisteta inimestele.

• Alla 14-aastased lapsed peavad olema nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all, 
kes on juhiseid lugenud ja nendest aru saanud.

• 14-aastastele ja vanematele lastele tuleb selgitada roboti ohutut kasutamist ja sellega 
seotud ohte.

Avalikus keskkonnas tuleb robotit hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge jätke robotit laste 
juurde, isegi kui see on välja lülitatud. NAO on raske. Hoidke pakkematerjal lastest eemal.

Ärge kunagi proovige robotit ja/või selle toiteallikat ise hooldada (sealhulgas korpust lahti 
võtta ja eemaldada). Varuosi ei müüda. 
Lülitage NAO välja, lahutage akulaadur ja võtke ühendust kasutajatoega järgmistel juhtudel.

• Laaduri toitejuhe on kulunud.

• Laadur on kahjustunud.

• NAO on saanud mehaanilisi kahjustusi.

• NAO korpusesse on imbunud vesi.

• NAO eritab suitsu või ebatavalist lõhna.

• NAO ei tööta korralikult.

OLULINE: Nende ohutusjuhiste järgimine on isikliku ohutuse tagamiseks tungivalt soovitatav, 
juhiste eiramine võib tuua kaasa NAO või akulaaduri garantii tühistamise.

Järelevalve

Üldine

!

!
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NAO sisaldab elektrilisi ja sisemisi seadmeid, mis võivad tavakasutuse ajal kuumaks muutuda.  
Tulekahju vältimiseks täitke järgmisi ettevaatusabinõusid.

• Kasutaja vastutab kohalikele standarditele vastava elektripaigalduse omamise eest.

• Kasutage NAO-ga ainult SoftBank Roboticsi kaasa antud toitejuhet. Ärge kasutage akulaadurit 
ja/või toitekaablit, mis on kahjustunud või liiga kulunud.  
Ärge kasutage toitejuhet teiste toodetega.

• Ärge sisestage midagi NAO korpusesse.

• Jälgige, et NAO-le ei satuks vedelikku. Kahtluste korral ärge kasutage. Veenduge, et kõik 
komponendid oleks enne NAO uuesti kasutamist täielikult kuivad.

• Ärge püüdke robotit kuivatada välise soojusallikaga, nagu föön või ahi. 

• Ärge kasutage NAO läheduses aerosoole, mis sisaldavad kergesti süttivaid gaase.  
Ärge kasutage NAO-d plahvatusohtlikus keskkonnas.

• NAO töötemperatuur peab jääma 5 kuni 35 °C (41 kuni 95 °F) vahemikku.  
Ärge kasutage akulaadurit, kui toatemperatuur on üle 40 °C (104 °F).

NAO-l on liikuvad osad, mis võivad põhjustada muljumist ja potentsiaalselt tõsiseid vigastusi.

Täitke NAO lähedal töötamisel järgmisi ettevaatusabinõusid.

• Vältige tavaolukordades roboti kandmist ja katsumist, kui robot liigub, kõnnib või tõuseb püsti.

• Ärge asetage käsi roboti mis tahes liigenditele.

NAO ja selle liitiumaku projekteerimisel, tootmisel ja kvaliteedi kontrollimisel on võetud arvesse 
rahvusvahelisi keskkonnamääruseid. 

Ärge visake toodet olmeprügi hulka. 

Inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks soovitame viia toote jäätmed selleks ette nähtud 
kogumispunkti. 

Rohkema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku jäätmekäitluse teenuse osutajaga.

Tuleoht

Mehaaniline oht

Keskkonnaoht
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TÄHTIS TEAVE TERVISHOIUKESKKONNAS KASUTAMISEKS:  
SoftBank Roboticsi tooted ei ole meditsiiniseadmed ega ole loetletud standardis UL või IEC 60601 
(või samaväärne).  

Elektroonilise seadme raadiosageduslikud lained võivad mõjutada teiste elektrooniliste seadmete 
tööd, põhjustades nende talitlushäireid. 

Seade on projekteeritud, katsetatud ja valmistatud nii, et see vastaks raadiosageduste edastamise 
eeskirjadele sellistes riikides nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Euroopa Liit ja Jaapan.

Seetõttu täitke järgmisi ettevaatusabinõusid.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite häirete vältimiseks soovitab Tervishoiu Tootmisharu Tootjate Ühendus hoida 
traadita seadmeid südamestimulaatoritest vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel.

Seetõttu ei tohiks südamestimulaatori kasutajad kanda robotit rinna lähedal. 

Kui on põhjust kahtlustada häireid, lülitage robot kohe välja.

Muud meditsiiniseadmed

Muude isiklike meditsiiniseadmete kasutajad peaksid konsulteerima seadme tootja või arstiga, 
et teha kindlaks, kas on muid piiranguid.

NAO kasutamine meditsiiniseadmete lähedal

Akulaadur ja aku

Lugege akulaaduriga kaasas olevat akulaaduri kasutusjuhendit. See sisaldab olulisi 
ohutusjuhiseid.

Kasutage ainult akusid, mis on mõeldud NAO jaoks ja mille on tarninud Softbank Robotics. 
Mis tahes muu aku peale ülalmainitu kasutamine võib põhjustada plahvatusohu.

Ärge kasutage akulaadurit, kui see pole kaitstud vihma, vedelike või liigse niiskuse eest.

Ärge võtke kunagi liitium-ioonakusid lahti. 

Kui liitium-ioonaku on kahjustunud või lekib, võtke ühendust SoftBank Roboticsi kasutajatoega.

Nööpelement
See toode sisaldab nööpelementi, mida kasutatakse reaalajakella toitmiseks ja toote seadete alles 
hoidmiseks. See on mõeldud vastu pidama sama kaua kui toode. Nööpelemendi hooldamise ja 
asendamisega peaks tegelema kvalifitseeritud hooldustehnik.

!
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SOFTBANK ROBOTICS ™-I ja SOFTBANK ROBOTICS-i logod on SOFTBANK GROUP-i kaubamärgid. 
NAO® ja NAO logod on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE-i kaubamärgid. 
Muud dokumendis kasutatud kaubamärgid, kaubanimed ja logod viitavad kas samanimelistele 
ettevõtetele või nende toodetele.

SOFTBANK ROBOTICS loobub omandiõigusest teistele kaubamärkidele ja nimedele. NAO® disain 
on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE-i omand. Kõik dokumendis kasutatud pildid on mittesiduvad, 
võivad muutuda ja on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE-i omandid.

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

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

 
SoftBank Robotics Europe 

Pariis, Prantsusmaa 
 

SoftBank Robotics China Trading 
Shanghai, Hiina 

 
SoftBank Robotics Corp 

Tokyo, Jaapan

04.2019

Kasutajatoega ühendust võtmine

Tõrkeotsing

Kui robotiga on tekkinud probleem, kontrollige enne kasutajatoega ühenduse võtmist järgmisi punkte. 

• Kas aku on laetud?

• Kas te olete esialgse seadistuse ära teinud?

• Kas on kontrollimata teateid?

• Kas te olete proovinud NAO välja 

(või teinud sunnitud väljalülituse) ja siis uuesti sisse lülitada?

Teil on vaja enda seerianumbrit
i

Kui NAO ikka veel ei tööta, võtke ühendust SoftBank Roboticsi kasutajatoega, täites ära veebivormi:

www.softbankrobotics.com/support

Sunnitud väljalülitamine 
Olge ettevaatlik ja 

hoidke robotit mootorite 
väljalülitumise ajal kinni.  
Selle meetodi kasutamisel 

võivad andmed kaduda. 

Hoidke 
8 sekundit.
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