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Навігація NorthStar®

Навігаційний куб  NorthStar працює як маяк, керуючи роботом в процесі 
прибирання. 

Підключення до навігаційного кубу NorthStar 

• Як тільки Braava починає прибирання, він зразу ж намагається 
підключитись до навігаційного кубу NorthStar, індикуючи цей процес 
миганням навігаційних індикаторів. Як тільки робот підключається до 
куба, навігаційні індикатори перестають мигати.

• Навігаційні індикатори також показують силу сигналу. Як тільки робот 
наближається до країв зони покриття(наприклад переїжджає в іншу кімнату) 
кількість індикаторів що світяться зменшується.

• Braava іноді повертається до навігаційного кубу щоб зафіксувати свої пере-
сування і перевірти правильність складеної карти приміщення.

•  Braava будує нову карту приміщення кожного нового циклу 
прибирання, але не у випадку встановлення його на паузу. 

Прибирання без навігаційного кубу NorthStar
• Оскільки навігаційний куб це лише одна частина навігаційної системи 

робота, він може прибирати і без нього, проте площа прибраної за один 
цикл території зменшиться і не буде виконуватись додатковий обїзд ділянок 
вздовж стін.

Прибирання з декількома кубами (Тільки для  Braava 380): 

•  Braava може прибирати в режимі сухого протирання до 186 метрів2 при 
використанні декількох навігаційних кубів NorthStar. Braava автоматично 
переходитиме від одного куба до іншого, розширюючи робочу територію.

• Декілька навігаційних кубів можна використовувати і при вологому 
протиранні, але робоча площа в такому режимі - 32 м2. Вона обмежена 
часом висихання вологої серветки.

Режим Braava 320 Braava 380

Площа покриття Сухе протирання 74 м2 93 м2***

Вологе протирання 23 м2 32 м2

*до 186 м2 з декількома навігаційними кубами NorthStar®(продаються окремо)
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Налаштування навігаційного куба NorthStar

Використання Braava з одним кубом

• Розмістіть куб біля центру території, яку потрібно прибирати і запустіть
робота поруч.

•  Braava прибиратиме територію навколо куба, і може навіть прибирати сусідні
кімнати, в залежності від геометрії приміщень і досяжності сигналу від
навігаційного куба.

• Якщо у вас декілька кімнат, розмістіть навігаційний куб в найбільшій для
найкращого покриття приміщень навігаційними сигналами.

•  Після завершення прибирання одного приміщення, ви можете перемістити
навігаційний куб в інше приміщення для продовження роботи.

Використання Braava з декількома кубами (Тільки для Braava 380): 

• Використовуйте більше ніж один навігаційний куб (продаються окремо)
для збільшення території, яку робот може прибрати за один цикл.*

• Розміщуйте допоміжні куби поряд з основним. Навігаційні куби повинні
знаходитись на відстані 6-7 метрів один від одного.

•  Braava автоматично переходитиме від одного куба до іншого.

  

*Куб налаштований для роботи на декількох каналах, які відображаються
на нижній частині куба.  При використанні декількох кубів потрібно
використовувати різні канали.  

Один куб Декілька кубів

7m
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Для досягнення найкращих результатів

• Розмістіть навігаційний куб NorthStar в таке місце, з якого 
проглядаєтсья вся стеля (так, щоб над роботом не було ніяких полиць 
чи шаф).

• Не переставляйте куб на інше місце з моменту, коли робот уже почав 
прибирати приміщення - це може призвести до погіршення якості його 
роботи.

• Не розміщуйте навігаційний куб на підлогу - робот може наїхати на 
нього в роцесі прибирання і перемістити.

Встановлення навігаційного кубу
NorthStar®

1. Нажміть на кнопку живлення на задній 
стороні куба для його увімкнення. На 
протилежній стороні замигає синім 
індикатор, а після встановлення зєднання з 
роботом - перестане мигати.  

Якщо ви забули включити куб, Braava 
пошле сигнал, який може включити його.  
Якщо за допомогою цього сигналу куб 
включиться, на ньому засвітиться індикатор. 

2.  Розмістіть навігаційний куб на підвищенні чи 
на краю стола, орієнтуючи синій індикатор на 
середину кімнати. 
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