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Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät NAO ™-robottia.  Suosittelemme, 
että säilytät tämän asiakirja tallessa myöhempää käyttöä varten. 

Jos haluat uusimman version tästä oppaasta tai ottaa yhteyttä SoftBank 
Robotics -tukeen, mene sivustolle: www.softbankrobotics.com/support

SoftBank Robotics -robottien käyttö tapahtuu SoftBank Robotics -yhtiön ja 
kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöoikeusehtojen mukaisesti. Käyttö

Mikrofoni

Kaiutin

Kamera

Ethernet-
portti

USB-portti

Kaikuluotaimet

Puskurit

Kosketusanturit

Kosketusanturit

Jalan LED-valot

Silmän ja korvan 
LED-valot

Yleiskatsaus

Akkulaturi Ethernet-kaapeli

Tämä käyttöopas Akkulaturi 
Käyttöohjekirja

Sertifikaatti ja 
tekniset tiedot

Säilytä laatikko 
ja pakkaus NAO-

robotin säilyttämistä 
varten.

i
Lisävarusteet

FI

Aloitusopas 
(pakkauksen avaaminen 

ja asetusten teko)

Aloitus
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Pitele NAO-robottia vyötäröltä, se on paras tapa käsitellä sitä ilman puristumisvaaraa.
NAO-robotin käsittely on helpompaa, kun moottorit on sammutettu.  

Ole varovainen nostaessasi NAO-robottia: 
älä laita käsiäsi ja sormiasi nivelten lähellä tai 

raajojen väliin, sillä ne voivat jäädä puristuksiin. 
Älä vedä NAO-robottia sen päästä, käsivarsista 
tai jaloista, muuten voit vahingoittaa sen niveliä.  

NAO-robotin sormet ovat hauraita, älä vedä 
niitä, ne voivat irrota.

Latausaika Noudata ohjeita, muuten 
akku voi muuttua 

käyttökelvottomaksi. 
Lisätietoja on saatavissa 

akkulaturin oppaasta. 

Akku
Akun käyttöiän optimoimiseksi:
• Lataa se täyteen lataukseen ennen ensimmäistä käyttöä,
• Lataa se täyteen lataukseen kerran kuussa, myös pitkäaikaisessa 

varastoinnissa,
• Lataa se täyteen lataukseen heti automaattisammutuksen jälkeen.

lataus

ladattu

2h 100 %

Täysin ladattu akku voi 
kestää 45 min - 2 h käytöstä 

riippuen. 

Käsittely

NAO on suunniteltu 
vain sisäkäyttöön.

Älä käytä NAO-robottia, 
jos ilman kosteus ilman 
kondensaatiota on 
yli 80 %.

Älä altista NAO-robottia 
pölylle, hiekalle, 
kosteudelle tai liian 
suolapitoiselle ympäristölle 
(esim. rannikolla).

Pidä NAO poissa 
patterien, avotulen ja 
lämmönlähteiden luota.

Paikka

!

!

lataus

ladattu
ei kytketty ei kytketty

ADP-50ER -laturi ADP-50MR -laturi
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Käynnistäminen

ON-OFF

Pidä 
painettuna  
3 sekuntia

~ 1 mi-
nuutti

~ 2 mi-
nuuttia

Paina  
kerran

Ennen virran kytkemistä robotti on asetettava kyykkyasentoon.

Kyykkyasento

Istuva asento

Seisova asento

Istuva asento

Paina 
kahdesti

Moottorit päällä Moottorit sammutettu 

Vapauta NAO-robotin  
moottorit, kun:
• nostat NAO-robotin ylös, 
• muutat sen asentoa, 
• jäähdytät robotin 

moottoreita.

Älä liikuta NAO-robotin 
käsiä ja jalkoja tai paina 

moottoreita, sillä voit 
vahingoittaa niitä.

Sammuttaminen

Moottorit

OGNAK GNUK

!

GNUK GNUK

Pakkosammutus 
Ole varovainen, pitele robottia, sillä se  

vapauttaa moottorinsa.  
Kun käytät tätä menetelmää, voit menettää tietosi. 

Pidä painettuna 
8 sekuntia
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Varotoimia

NAO ei ole nukke.

Älä pue robotin päälle mitään vaatteita.

Älä peitä antureita tai estä nivelten 
liikkeitä.

Älä meikkaa tai maalaa NAO-robottia. 

Älä koskaan peitä robotin päätä, 
erityisesti pään takaosassa olevaa 
ilmanvaihtoaukkoa. 

Varmista, että NAO on sammutettu ja irrotettu 
verkkosyötöstä. 

Puhdistus

Rintapainikkeen vilkkuminen ilmoittaa viestistä. 
Viesti ilmenee rintapainikkeen vilkkumisen muodossa ja puhuttuna viestinä.

NAO antaa tietoja, jotka eivät vaadi toimia.

Kuuntele ilmoitus ja suorita ohjeet, jos pystyt.
Sinun tulee ehkä katsoa vianetsintäosaa (s.8).

Varoitus Virhe

Rintapainikkeen väri

Tiedot

Paina rintapainiketta kerran kuullaksesi viestin.

1. Kun laitat NAO-robotin laatikkoonsa, varmista, että sen kädet ovat kiinni.

Kun NAO sammuu, 
se sulkee kätensä 
automaattisesti.

i

2. Varmista, että NAO-robotin kädet ovat suorassa linjassa kotelon kanssa, muuten kotelon päällys 
ei sovi paikoilleen ja voit vahingoittaa NAO-robotin sormia.

Käsien hoito

Käytä pehmeää kuivaa kangasta tai 
puhdistuspyyhkeitä.

Älä käytä vettä. 
Älä koskaan kastele NAO-robottia äläkä 
käsittele sitä märin käsin.

Älä voitele tai öljyä niveliä.

Älä käytä alkoholi- tai ammoniakkipitoisia 
tuotteita.

Huomautuksia

!

!

!
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Turvallisuus

Tämä käyttöopas ja oheinen sertifikaatti toimitetaan NAO-robotin laatikossa. Niissä on tärkeitä 
ohjeita ja määräyksiä koskevia tietoja.  
Nämä asiakirjat tulee pitää NAO-robotin mukana laitteen koko käyttöiän ajan.

Ohjeet auttavat sinua suojelemaan robottia, akkulaturia ja niiden käyttöympäristöä vahingoilta. 
Noudata aina tarkasti asennus- ja hoito-ohjeita.

Ja muista aina, että ihmisten turvallisuus tulee ensin.   

Tässä asiakirjassa on myös hävittämistä ja kierrätystä koskevia tietoja.

Nämä käyttöohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia käyttötilanteita. Jos sinulla on epäilyksiä, 
ota yhteyttä SoftBank Robotics-tukeen: www.softbankrobotics.com/support

NAO-robottia ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, 
aistimelliset tai älylliset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietämystä.

• Lapsen turvallisuudesta vastaavan ja nämä käyttöohjeet lukeneen ja ymmärtäneen henkilön 
tulee valvoa alle 14-vuotiaita lapsia.

• Vähintään 14-vuotiaille lapsille on annettava ohjeita tuotteen turvallisesta käytöstä ja lasten 
täytyy ymmärtää siihen liittyvät vaarat.

Robotti ei saa olla lasten ulottuvilla julkisella paikalla. Älä jätä robottia lasten kanssa yksin, ei edes 
sammutettuna. NAO on painava. Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

Älä koskaan yritä itse huoltaa robottia ja/tai sen virransyöttöä (koskee myös kotelon 
avaamista ja irrottamista). Varaosia ei myydä. 
Sammuta NAO, irrota akkulaturi ja ota yhteyttä tukeen seuraavissa tapauksissa:

• Virtajohto tai laturi on kulunut.

• Laturi on vahingoittunut.

• NAO on saanut mekaanisia vaurioita.

• NAO-robotin kotelon sisälle on päässyt vettä.

• NAO-robotista tulee savua tai outoa hajua.

• NAO ei toimi kunnolla.

TÄRKEÄÄ: On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät noudattavat näitä turvaohjeita oman 
turvallisuutensa takia, sillä muuten NAO-robotin ja akkulaturin takuu raukeaa.

Valvonta

Yleistä

!

!
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NAO-robotissa on sähköisiä osia ja sisäyksiköitä, jotka voivat kuumeta normaalissa käytössä.  
Noudata seuraavia varotoimia välttääksesi tulipalovaaran:

• Käyttäjä on vastuussa siitä, että sähkölaitteisto vastaa paikallisia normeja.

• Käytä vain SoftBank Robotics -yhtiön NAO-robotin kanssa toimittamaa sähköjohtoa. Älä käytä 
akkulaturia tai virtajohtoa, jos siinä on merkkejä liiallisesta kulumisesta tai vahingoista.  
Älä käytä sähköjohtoa muiden tuotteiden kanssa.

• Älä laita mitään NAO-robotin kotelon sisään.

• Älä roiskuta mitään nestettä NAO-robotin päälle. Jos sinulla on epäilyksiä, älä käytä laitetta.  
Varmista, että kaikki komponentit ovat kuivia, ennen kuin käytät NAO-robottia uudestaan.

• Älä yritä kuivata robottia ulkopuolisella lämmönlähteellä, kuten hiustenkuivaajalla tai uunissa. 

• Älä käytä tulenarkoja kaasuja sisältäviä aerosoleja NAO-robotin lähellä.  
Älä käytä NAO-robottia räjähdysilmakehässä.

• NAO-robotin käyttölämpötilan tulee olla välillä 5 °C ja 35 °C (41 °F ja 95 °F).  
Älä käytä akkulaturia, jos huoneen lämpötila on yli 40 °C (104 °F).

NAO-robotissa ei ole liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa puristumisia ja mahdollisesti vaarallisia 
vammoja.

Noudata seuraavia varotoimia, kun työskentelet NAO-robotin lähellä:

• Normaalitilanteissa robottia ei saa kantaa sen liikkuessa, kävellessä tai noustaessa ylös.

• Älä laita käsiäsi robotin niveliin.

NAO ja sen litiumakku on suunniteltu, valmistettu ja laatutarkastettu kansainvälisten 
ympäristömääräysten mukaan. 

Älä hävitä tuotetta normaalin talousjätteen kanssa. 

Ihmisten terveyden ja luonnon suojelemiseksi suosittelemme, että toimitat hävitettävät laitteet 
erityiseen keräyspisteeseen. 

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltopalveluun.

Tulipalovaara

Mekaaninen vaara

Ympäristövaara
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TÄRKEITÄ OHJEITA KÄYTÖSTÄ TERVEYDENHOITOYMPÄRISTÖISSÄ:  
SoftBank Robotics -tuotteet eivät ole lääkintälaitteita  eikä niitä ole listattu UL- tai 
IEC 60601-luetteloissa (tai vastaavissa).  

Elektronisten laitteiden radiotaajuusaallot voivat vaikuttaa haitallisesti muiden sähkölaitteiden 
toimintaan ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

Laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu siten, että se täyttää radiotaajuuspäästöjä koskevat 
määräykset Yhdysvalloissa, Kanadassa, Europan unionissa tai Japanissa.

Tästä syystä on ryhdyttävä seuraaviin varotoimiin:

Sydämen tahdistimet

Health Industry Manufacturers Association suosittelee minimietäisyytenä 15 cm (6’’) langattomien 
laitteiden ja tahdistimien välillä, jotta tahdistin ei kärsi häiriöistä.

Sydämen tahdistimen käyttäjien ei pitäisi tästä syystä kantaa robottia rintakehänsä lähellä. 

Jos epäilet häiriöitä, sammuta robotti heti.

Muut lääkintälaitteet:

Muiden henkilökohtaisten lääkintälaitteiden käyttäjien tulee ottaa yhteyttä valmistajaan tai lääkäriin 
varmistaakseen, että muita esteitä ei ole.

NAO-robotin käyttö lääkintälaitteiden lähellä

Akkulaturi ja akku

Lue akkulaturin käyttöohjekirja, joka toimitetaan akkulaturin mukana. Se sisältää tärkeitä 
turvatietoja.

Käytä vain Softbank Robotics -yhtiön toimittamia NAO-robotille tarkoitettuja akkuja. Muiden 
akkujen käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran.

Älä käytä akkulaturia, jos se on ollut alttiina sateelle, muille nesteille tai liian korkealle 
kosteudelle.

Älä koskaan avaa litiumioniakkuja. 

Jos litiumioniakku on vahingoittunut tai vuotaa, ota  yhteyttä SoftBank Robotics -tukeen.

Nappikenno
Tässä tuotteessa on nappikenno, jota käytetään antamaan virtaa reaaliaikaiselle kellolle ja 
varmistamaan tuotteen asetusten tallentaminen. Se on suunniteltu kestämään yhtä pitkään,  
kuin itse tuote. Vain pätevän huoltoteknikon tulee tehdä huolto tai vaihtaa nappikenno.

!
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SOFTBANK ROBOTICS ™ ja SOFTBANK ROBOTICS -logo ovat SOFTBANK GROUP -konsernin 
tavaramerkkejä. NAO® ja NAO-logo ovat SOFTBANK ROBOTICS EUROPE -yhtiön tavaramerkkejä. 
Muut tässä asiakirjassa näkyvät tavaramerkit, myyntinimet ja logot viittaavat niiden haltijoihin tai 
näiden tuotteisiin.

SOFTBANK ROBOTICS kieltää muiden merkkien ja nimien omistusoikeudet. NAO® -robotin malli 
on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE -yhtiön omaisuutta. Kaikki tämän asiakirjan kuvat ovat vain 
viitteellisiä eivätkä muodosta sitoumusta, SOFTBANK ROBOTICS EUROPE voi muuttaa niitä ja ne 
ovat yhtiön omaisuutta.

SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Pariisi - Ranska 
Pariisin yhtiörekisteri RCS Pariisi 483 185 807 - Osakeyhtiö, osakepääoma 8 627 260 €

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

 
SoftBank Robotics Europe 

Pariisi, Ranska 
 

SoftBank Robotics China Trading 
Shanghai, Kiina 

 
SoftBank Robotics Corp 

Tokio, Japani

04/2019

Yhteydenotto tukeen

Vianetsintä

Jos sinulla on jokin ongelma robotin kanssa, tarkasta seuraavat kohdat ennen yhteydenottoa tukeen: 

• Onko akku ladattu?

• Oletko suorittanut alkuasetukset?

• Onko viestejä odottamassa?

• Oletko yrittänyt sammuttaa NAO-robotin  

(tai suorittaa pakkosammutuksen) ja käynnistää sen uudelleen?

Tarvitset sarjanumeron
i

Jos NAO ei toimi vieläkään, ota yhteys SoftBank Robotics -tukeen verkkolomakkeella:

www.softbankrobotics.com/support

Pakkosammutus 
Ole varovainen, pitele 

robottia, sillä se vapauttaa 
moottorinsa.  

Kun käytät tätä menetelmää, 
voit menettää tietosi. 

Pidä painettuna 
8 sekuntia
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