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معلومات

الرجاء قراءة هذه الوثيقة بعناية قبل استخدام Pepper )ُيشار إليه الحقا باسم "Pepper" أو "الروبوت" أو "هو"(. 
احتفظ بهذه الوثيقة لقراءتها الحقا عند الضرورة.

هذا الروبوت عبارة عن آلة تتحرك بشكل ذاتي وقد يؤدي التعامل الخاطئ معها إلى وقوع حوادث أو التعرض لإلصابة.

النسخة المحدثة من هذه الوثيقة متوفرة على اإلنترنت على العنوان اإللكتروني التالي:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

i

هام: ُيوصى بشدة أن يتعامل األشخاص مع الروبوت بناًء على هذه التعليمات وإرشادات السالمة لضمان سالمتهم الجسدية. قد 
يؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء ضمانة الروبوت Pepper أو شاحن البطارية. فهذه اإلرشادات تساعدك على حماية الروبوت 

وشاحن البطارية ومحيط التشغيل من التلف. 

تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن طريقة رمي وإعادة تدوير الروبوت إلى جانب معلومات فنية، غير أنه ال تبّيُن كافة الحاالت 
التي قد تحدث. 

تذكر دائما أن سالمة البشر تأتي قبل سالمة الروبوتات. ينبغي دائما التقيد بتعليمات التركيب والتشغيل ووضعها في مكان آمن. 

لم يتم تصميم Pepper لكي يستعمله األطفال أو األشخاص من ذوي القدرات الجسدية أو العاطفية أو الحسية أو العقلية 
المحدودة أو األشخاص الذين تنقصهم الخبرة والدراية الكافية للقيام بذلك ما عدا عندما يستعمل الروبوت:

* أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاًما بإشراٍف من شخص مسئول عن سالمتهم بعد أن يقرأ التعليمات ويفهمها. 
أو 

* أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاًما فما فوق بعد الحصول على تعليمات استعمال الروبوت بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنجر 
عن ذلك. 

أما بالنسبة لألطفال اآلخرين، فينبغي مراقبتهم أثناء استعمال Pepper للتأكد أنهم ال يلعبون به.



اخُترع Pepper في عام 2014 وهو بمثابة أول إنسان آلي اجتماعي، وتم تصميمه للتفاعل مع البشر بحدسه.

مزيل للحواجز
بفضل مستشعراته المتعددة، يكشف Pepper عن 

األشخاص المتواجدين في محيطه ويلفت انتباههم عن 
طريق التفاعل معهم صوتيا أو التوجه نحوهم لبدء 

المحادثة معهم.

تصميم جذاب
يأتي هذا الروبوت بطول مثالي يبلغ 120 سم (4 أقدام)، كما 

أنه يتمتع بمظهر جذاب وسلوك بشري، ويمكنه التميز فورا 
وسط الجماهير وجذب االنتباه بكل سهولة، مما يؤدي إلى 

خلق تواصل عاطفي مع األشخاص.

قابل للتكييف
 Pepper بصفته منصة متقدمة قابلة للبرمجة، يتيح

إمكانيات غير محدودة إلثراء تجارب المستخدم حيث يمكن 
تشغيل الروبوت واستخدامه في مختلف القطاعات مثل البيع 

 بالتجزئة، المصارف، 
 السياحة والسفر، أماكن العمل، الخدمات الحكومية 

والعامة، الصحة والتربية.

متصل
يقدم Pepper تجربة تعتمد على خدمات 

سحابية مختلفة وقواعد بيانات تتيح له 
تطبيق قدراته الفنية، مثل الحوسبة المعرفية 
والتواصل الفوري وجمع البيانات، من أجل 

تقديم مزيد من الخدمات.

يتقبله اآلخرون بسهولة
كون Pepper لطيف وآمن وغير متحيز، 

يجعله ذلك دائما ينجح في التواصل مع 
اآلخرين بكل متعة في تجربة تبقى راسخة 

في الذاكرة.

تمتع برفقة صديقك الجديد!

Pepper من هو

4



* اختياري
 .NAOqi يتطلب استخدام القواعد نسخة خاصة من برمجية

لمحة عامة

5

مفاتيح (راجع الصفحة 9)

Pepper متوفر بثالثة خيارات 
مختلفة. غير أن هذا االختالف 
ال يؤثر إطالقا على االستخدام 

العادي للروبوت.

i

 غطاء مرن
ومفتاح اإليقاف

مؤشرات ضوئية على الكتف

فتحة الشحن

مفتاح الصدر

قاعدة* °360

قاعدة* °180

Pepper

Pepper بقاعدة 
°360

Pepper بقاعدة 
°180

مايكروفون

مكبر الصوت

كاميرا



ماذا يوجد في العلبة

6

* أجهزة شحن البطارية متوفرة في نسختين. 

عندما ال تجد أي جزء من األجزاء المذكورة، الرجاء االتصال بقسم الدعم على العنوان اإللكتروني التالي: 
www.softbankrobotics.com/support

دليل المستخدم للجيب
نشرة االعتماد

شاحن بطارية* إلى جانب 
سلك كهربائي بتيار متناوب

مفتاح الورك

مفتاح الركبة



استخراج Pepper من العلبة

7

Pepper ثقيل! احذر عندما تحمل الروبوت.

1

2

 احتفظ بالعلبة
 و

تغليفات الحماية. 
ستحتاجها الحًقا 

  .Pepper لتخزين

استخرج 
المنصة.

3

KG

قد يفقد Pepper توازنه ويسقط عندما ال يتم 
ضبطه في الوضعية الصحيحة.

!

وضعية خاطئةوضعية آمنة

ضع يديك تحت ذراعي Pepper، ثم ارفع الروبوت ببطء. 4
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استخراج Pepper من العلبة

انزع الشريط وكافة الواقيات. 6

انزع المفاتيح.
7

طرطقة!
أقفل مفتاح اإليقاف ثم أغلق الغطاء المرن.

9

افتح الغطاء المرن وخّزن المفاتيح في الفتحات 
المخصصة لها.

8

راجع الصفحة 9 لمزيد من 
المعلومات.

i

5
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استخدام المفاتيح

ال ُتدخل المفاتيح في Pepper عندما 
يكون مشّغالً.

!

مفاتيح منزوعةمفاتيح ُمرّكبة

تتحرك مفاصل الركبة 
والورك بكل حرية.

 مفاصل الركبة والورك
مقفلة.

استخدم المفاتيح لألغراض التالية فقط:
.Pepper تنظيف •

• إعادة Pepper إلى العلبة.
• ضبط Pepper في وضعية آمنة.

تخزين المفاتيح

استخدام المفاتيح

12

فقط عندما يكون Pepper غير مشغل:

تذكر أن تخّزن المفاتيح 
بعد استعمالها.

i
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Pepper شحن الروبوت

انزع الغالف البالستيكي من شاحن البطارية.

1
2 3

كليك!

الرجاء التذكر أنه يوجد شاحنين مختلفين. يختلف سلوك المؤشرات الضوئية حسب موديل شاحن البطارية. يمكنك إيجاد 
موديل شاحن البطارية على العلبة.

~8 ساعاتمدة الشحن

مدة التشغيل الذاتي 
للبطارية

7~20 ساعة 
حسب االستعمال

Pepper قيد الشحن.

Pepper مشحون بالكامل.

ALDE410004 شاحن البطارية

Pepper قيد الشحن.

Pepper مشحون بالكامل.

شاحن البطارية موّصل.

T0000001 شاحن البطارية

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

i
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اختيار الموقع

Pepper نقل الروبوت

90 سم

تأكد من ترك مسافة 90 سم 
(~35.4 بوصة) على األقل 

.Pepper حول

2

ضع يدك األولى على الكتف 
والثانية على الورك.

2
انقل Pepper بحذر إلى 

موقعه الجديد.

3

 تأكد من عدم وجود
أي انحدار أو ساللم في محيط 

.Pepper

3

افتح بويب فتحة الشحن 
لتحرير المكابح. 

1

 تأكد من وضع Pepper على 
مكان ناعم ومسّطح. تفادى وضعه 

على السجاد أو األفرشة. 

1

.Pepper تأكد أن الموقع الجديد مطابق لشروط استخدام

الرجاء مراجعة القسم الخاص بالسالمة (ص 19) لمزيد من المعلومات.
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Pepper تشغيل

يختلف إعداد Pepper بناًء على نسخة البرمجية المثبتة على هذا 
الروبوت.

اضغط على مفتاح الصدر مرة واحدة وانتظر.

.Pepper اتبع اإلجراءات المبينة على الحاسوب اللوحي لضبط إعدادات

مرحبا!

~2 دقيقة

Pepper تشغيل

ضبط إعدادات Pepper للمرة األولى

يكون Pepper جاهزا لالستخدام بمجرد إنهاء ضبط اإلعدادات!

 لمزيد من المعلومات
(الدخول إلى اإلعدادات، إدارة المحتوى، تطوير التطبيقات، وغير ذلك)، الرجاء االطالع على الصفحة: 

www.softbankrobotics.com/support 
والوثائق التي يقدمها البائع.

يكون Pepper مشغال بعد أن يقف غير أنه ال يكون جاهزا للتفاعل. يكون Pepper جاهزا بمجرد أن:
يقوم بالتحقق من محيطه، • 
تتحول عيناه إلى اللون األبيض.• 

2

تأكد قبل تشغيل Pepper أن: 
- الموقع مناسب (ص. 10)،

- مفتاح اإليقاف غير مقفل (ص. 15)،
- المفاتيح منزوعة (ص. 16).

1
طرطقة!

كليك!

i
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Pepper التفاعل مع

االستماع لإلشعارات

يصغي لك Pepper عندما: 
.Pepper ينظر إليك -

- ال تتكلم في نفس الوقت.
- استخدم جمال قصيرة. 
- ال تتكلم بسرعة فائقة!

Pepper التحدث مع

يخبر المؤشر الضوئي الكتفي المستخدم بالمعلومات الجديدة. يبين لون اإلشعارات طبيعة المعلومة. تختفي اإلشعارات عندما 
يتم حل المسألة. 

تأكد من وميض المؤشر الضوئي الكتفي. 
1

اضغط مرة واحدة بسرعة على مفتاح 
الصدر لالستماع إلى اإلشعارات. 

2

 Pepper عندما يتحول المؤشر الضوئي الكتفي إلى اللون األصفر أو األحمر، هذا يعني أن
يعاني من مشكلة ما. 

اتصل بقسم الدعم إن استدعت الحاجة ذلك (ص. 24).

3

 .Pepper تكون منطقة السمع محدودة بالنسبة لـ
تواصل بصريا مع Pepper أثناء التفاعل معه.

ال يمكن أن يتحدث معك Pepper ما لم يتم تثبيت البرمجية 
المناسبة عليه (ص. 12).

كليك!

...

i

i

معلومات

تحذير

خطأ
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Pepper تشغيل

نمط السكون

عند تشغيل نمط السكون ال يتكلم Pepper وال يتحرك.
يستيقظ Pepper عندما تلمس رأسه ثم يقف وينظر حوله.

الوضعية اآلمنةوضعية الوقوف

ززززز

نمط الراحة

عند تفعيل نمط الراحة، تتوقف كافة األنشطة ويتم فصل كافة المحركات: في هذه الحالة لن يتكلم Pepper ولن يتحرك.

الوضعية اآلمنةوضعية الوقوف

المس رأس الروبوت لكي 
يغادر نمط السكون.

ضع يدك على الكاميرا األمامية 
وأعلى الرأس لمدة 3 ثواٍن.

اضغط على مفتاح الصدر بسرعة لمرتين لتشغيل أو فصل 
نمط الراحة.

كليك!
كليك!

*تنهيدة*
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Pepper إيقاف تشغيل

~1 دقيقة

إيقاف تشغيل Pepper باستعمال مفتاح الصدر

الوضعية اآلمنةوضعية الوقوف

إيقاف تشغيل Pepper باستعمال مفتاح اإليقاف

يمكنك الضغط على مفتاح اإليقاف عبر الغطاء المرن.

من أجل السالمة:
عندما يكون Pepper متوقفا عن التشغيل• 
عندما يكون Pepper في علبته و/أو مخّزنا• 
عند تنظيف الروبوت• 

في حالة الطوارئ عندما يكون Pepper مشغالً، مثال:
تسرب سائل• 
 •Pepper سقوط
سلوك جسدي غير متوقع• 

فك إقفال مفتاح اإليقاف

طرطقة!

12
عند تحويل مفتاح اإليقاف إلى األسفل، فك إقفاله قبل 

تشغيل Pepper ثم أغلق الغطاء المرن بعناية.

مع 
السالمة!

اترك يدك
~4 ثواٍن

إيقاف التشغيل قسرًيا: عندما ال يتفاعل Pepper أو ال يمكن إيقاف تشغيل بطريقة عادية (كما هو مبين أعاله)، اضغط على 
مفتاح الصدر إلى أن يتوقف Pepper عن التشغيل.
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االعتناء بـ Pepper وتخزينه

استعمل قطعة قماش ناعمة 
وجافة أو مّساحات التنظيف.

ال تنظف الروبوت باستعمال 
الماء.

ال تستعمل الكحول أو المنتجات 
التي تحتوي على األمونياك.

Pepper تنظيف

Pepper تخزين

1 . .Pepper أوقف تشغيل
اضغط على مفتاح اإليقاف.. 2
اشحن Pepper تماما.. 3
ال ُتدخل المفاتيح في Pepper وإال فإنه سيسقط.. 4
تأكد أن مكان التخزين موافق لتعليمات السالمة (راجع الصفحة 19 الخاصة بالسالمة).. 5

.Pepper إن كانت العلبة دائما بحوزتك، استخدمها لتخزين

عند تخزين Pepper لمدة طويلة، اشحنه على األقل مرة 
واحدة كل ثالثة أشهر وإال فإن صالحية البطارية ستنتهي. 

!

قبل تنظيف Pepper، تأكد أنه غير مشّغل 
ومفصول عن التيار، وأّن مفتاح اإليقاف في 

الوضعية السفلية.

يمكنك تركيب المفاتيح عند 
الحاجة.

(راجع الصفحة 9).

كليك!

!
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إعادة Pepper إلى العلبة

6

ضع Pepper قبالة العلبة وتأكد أن فتحة الشحن مغلقة.
انزع المفاتيح من مواقعها ثم ركبها على الفتحات 

المخصصة لها.

5

وضع Pepper في العلبة

Pepper يجب أن يكون 
 غير مشغل وأن يكون مفتاح

اإليقاف مضغوطا.

1
4

2

3

تصرف بحذر عندما تكون 
المفاتيح مركبة على 

Pepper، ألن ركبتيه 
ووركيه سيتحركان بكل 

حرية في هذه الحالة.

!
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إعادة Pepper إلى العلبة

إدخال Pepper في علبته

10 9

Pepper ارفع 
لضبطه في وضعية الوقوف عند 

دفعه داخل العلبة. 

7

أغلق العلبة بشريط قوي االلتصاق.11 12

كن حذرا،فقد يفقد Pepper توازنه.
!

ضع العلبة على األرضية بعناية.
8

شاحن 
البطارية
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معلومات السالمة

هام: نوصي المستخدمين باتباع إرشادات السالمة بشكل صارم من أجل سالمتهم الشخصية، ألن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إلغاء ضمانة 
Pepper أو شاحن البطارية.

مالحظة عامة
ُيقدم دليل المستخدم للجيب ونشرة االعتماد في العلبة التي يأتي فيها Pepper. وتتضمن هذه الوثائق معلومات هامة ومعلومات أخرى 

متعلقة بالقوانين.

ولذلك ينبغي االحتفاظ بهذه الوثائق مع Pepper طيلة فترة حياة الروبوت.

فهذه اإلرشادات تساعدك على حماية الروبوت وشاحن البطارية ومحيط التشغيل من التلف. يجب دائما التقيد بإرشادات التركيب واالستخدام.

تذكر في كافة األوقات أن األولوية لسالمة البشر.

تتضمن هذه الوثائق أيضا معلومات عن طريقة رمي وإعادة تدوير الروبوت.

 SoftBank Robotics ال تشمل إرشادات السالمة هذه كافة الوضعيات الممكنة التي يمكن أن تحدث. في حالة الشك، اتصل بقسم الدعم لدى
www.softbankrobotics.com/support :على العنوان اإللكتروني

ال تحاول أبدا تصليح الروبوت بنفسك و/أو علبة التيار الكهربائي الخاصة به (بما في ذلك تفكيك ونزع العلبة الخارجية). قطع غيار الروبوت ال ُتباع.
أوقف تشغيل Pepper وافصل شاحن البطارية ثم اتصل بقسم الدعم في الحاالت التالية:

تعرض السلك الكهربائي أو الشاحن للتلف.• 
تضّرر الشاحن.• 
تعرض Pepper لضرر ميكانيكي.• 
 •.Pepper تسرب سائل داخل علبة
 •.Pepper انبعاث دخان أو رائحة غير عادية من
عندما يبدو أن Pepper ال يعمل كما ينبغي.• 

موقع االستعمال
تم تصميم Pepper لالستعمال الداخلي فقط.  تستخدم الروبوت في مكان خارجي.

يجب أال تتجاوز نسبة الرطوبة 80% في المكان الذي يتم به تشغيل الروبوت.

مراقبة الروبوت
لم يتم تصميم Pepper لكي يستعمله األطفال أو األشخاص من ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية 

المحدودة أو األشخاص الذين تنقصهم الخبرة والدراية الكافية للقيام بذلك.
يجب أن يخضع األطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاًما إلشراف شخص مسئول عن سالمتهم بعد أن يقرأ 

التعليمات ويفهمها.
يجب أن يحصل األطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاًما فما فوق على تعليمات استعمال الروبوت بطريقة آمنة 

وأن يفهموا المخاطر التي قد تنجر عن ذلك.
احتفظ بالتغليفات بعيدا عن متناول األطفال.

يجب أن يبقى الروبوت بعيدا عن متناول األطفال في األماكن العامة. ال تترك الروبوت لوحده مع األطفال حتى 
عندما يكون غير مشغل.

هذا الروبوت ثقيل! يمكن أن يسقط Pepper على األطفال وأن يؤدي إلى إصابتهم في حال تسببهم في فقدانه لتوازنه.
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معلومات السالمة

خطر الحريق
يتضمن Pepper وحدات كهربائية وداخلية يمكن أن تسخن أثناء االستعمال العادي.

ينبغي اتخاذ االحتياطات التالية لتفادي خطر نشوب حريق:
يكون المستخدم مسئوال عن امتالك منشأة كهربائية مطابقة للمعايير المحلية.• 
 •.Pepper مع الروبوت SoftBank Robotics استخدم فقط السلك الكهربائي الذي توفره
ال تستخدم شاحن البطارية و/أو السلك الكهربائي عندما تظهر عليهما عالمات التلف أو البلى الشديد.• 
ال تستعمل السلك الكهربائي مع أجهزة أخرى.• 
 •.Pepper ال تدخل أي شيء في الروبوت
احرص على عدم تسرب أي سائل داخل Pepper. ال تستخدم الروبوت إن انتابك الشك. • 
تأكد أن كافة األجزاء جافة تماما قبل استخدام Pepper مرة أخرى.• 
ال تحاول تجفيف الروبوت بمصدر حرارة خارجي مثل مجفف الشعر.• 
ال تستخدم في محيط Pepper المنتجات الرذاذة التي تحتوي على غازات قابلة لالشتعال.• 
ال تشغل Pepper في جو قابل لالنفجار.• 
يجب أن تبلغ درجة حرارة الوسط الذي يشغل فيه Pepper ما بين 5°م و35°م (41 إلى 95 فهرنهايت).• 
ال تستعمل شاحن البطارية عندما تتجاوز درجة حرارة الغرفة 40°م (104 فهرنهايت).• 

ال تضبط Pepper أبدا في وضعية تؤدي إلى انسداد الفتحات الهوائية أو تغطية مستشعرات الكشف 
أو منع المفاصل من التحرك كما ينبغي.

ال تضع أي شيء على رأس الروبوت بما في ذلك القبعات أو الشعر المستعار، ألنها تؤدي إلى رفع 
درجة حرارة تشغيل الروبوت مما قد يتسبب في توقفه عن العمل بشكل مفاجئ أو تعرضه للتلف.

ال تضع أية نظارات (حقيقية أم مزيفة) أو ُعصابة عين على رأس الروبوت، وال أي نوع آخر من 
المالبس واألكسسوارات.

 المخاطر الميكانيكية
ال تفقد Pepper توازنه ألنه ثقيل وقد يسقط عليك ويتسبب في إصابتك.

الركبةالوركالمرفقالذراعالعنق

يتضمن Pepper أجزاء متحرك وقد يتسبب في قرص األشخاص أو إلحاق إصابات خطرة بهم.
:Pepper ينبغي اتخاذ االحتياطات التالية عندما تكون قرب

في الوضعيات العادية، تفادى حمل ولمس الروبوت عندما يتحرك أو يمشي أو يقوم.• 
ال تضع يديك على أي مفصل من مفاصل الروبوت كما هو مبين بشكل خاص في الصور.• 
ال تقترب بشكل لصيق من الدواليب عندما تمشي ألن Pepper قد يدوس على أصابع قدمك.• 
 إن كان Pepper مزودا بقاعدة 180° أو القاعدة 360°، يمكنه عندها أن يتحرك بهذه الملحقات االختيارية.• 

ال تمِش على القاعدة وال تضع قدمك في الجهة األمامية من القاعدة.
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معلومات متعلقة بالليزر واألشعة تحت الحمراء
تساعد مستشعرات الليزر واألشعة تحت الحمراء Pepper على التفاعل بطريقة آمنة مع بيئته.• 
تحذير (أشعة ليزر صنف 1M): أشعة ليزر غير مرئية. ال تنظر مباشرة إلى المعدات البصرية (مثال عن طريق العدسات المكّبرة أو • 

المناظير أو المجهر) بمسافة تقل عن 100 مم، ألن ذلك قد يؤدي إلى تضرر العينين بشكل نهائي.
تحذير: قد يؤدي تنفيذ إجراءات تحكم أو تعديالت أو أداء بطريقة غير تلك المبينة هنا إلى التعرض لألشعة بصورة خطرة.• 

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

 •.(Hو G) إلى جانب ديودين لألشعة تحت الحمراء (F إلى A من) 1M يتضمن الروبوت ستة مخارج ليزر صنف
 يحوز الليزر من الصنف 1M على االعتماد IEC60825-1:2007 (طول الموجة: 808 ن.م، قوة اإلشعاع المتاحة القصوى: • 

>9 م.و، مدة النبض: >15 م.ث).
تصنف ديودات األشعة تحت الحمراء في الفئة المعفاة بناًء على المواصفة IEC62471 اإلصدار األول.• 
 •"Pepper لمزيد من المعلومات حول الليزر، الرجاء قراءة الفصل الذي يحمل عنوان "نطاقات استشعار

Pepper نطاقات استشعار
يمكن لـ Pepper اكتشاف األجسام المحيطة به باستخدام عدة مستشعرات متضمنة. غير أنه هنالك مناطق ال يمكن لـ Pepper تغطيتها. 

ال تضع أي جسم في تلك المناطق.

18.5°°12

°11.5

°60

°18

°71

40 سم

50 سم

85 سم

64 سم42 سم100 سم  

27 سم22 سم

°45

°60

°60

°60

°60°60

°60

°30°30

°2°2

°60

50 سم50 سم

°18.5

منطقة الكشف بالمستشعر الثالثي األبعاد

مناطق الكشف بالرادار

مناطق الكشف باألشعة تحت الحمراء

مناطق الكشف باللیزر والمستشعر (أفقیا)

مناطق الكشف باللیزر والمستشعر(عمودیا)

منطقة عمیاء

مالحظة: لتسھیل القراءة، لم یتم تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بالمستشعرات ھنا.

3 سم 3 سم

المخاطر البيئية
تم تصميم وتصنيع ومراقبة جودة Pepper وبطارية الليثيوم-أيون وفقا للقوانين البيئية الدولية.• 
يرجى عدم رمي المنتج مع النفايات اليومية العادية.• 
لحماية صحة اإلنسان والبيئة، نوصيك بوضع الجهاز المنتهي الصالحية في مكان التجميع المخصص لذلك.• 

لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمصلحة رمي النفايات المختصة.• 

معلومات السالمة
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معلومات السالمة

استخدام Pepper قرب األجهزة الطبية
مالحظة هامة عند استخدام Pepper في محيط طبي:

منتجات SoftBank Robotics ليست أجهزة طبية وغير مصنفة ضمن المواصفة UL أو IEC 60601 (أو ما يعادلها).
يمكن أن تؤثر أمواج التردد الالسلكي الناتجة عن المعدات اإللكترونية ِسلًبا على تشغيل األجهزة اإللكترونية األخرى، مما يؤدي إلى تشغيلها 

بشكل سيء.
تم تصميم واختبار وتصنيع هذا الجهاز لمطابقة القوانين السارية المفعول في مجال التردد الالسلكي في بلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية 

وكندا واالتحاد األوروبي واليابان.
غير أنه ينبغي اتخاذ االحتياطات التالية:

بالنسبة ألجهزة تنظيم ضربات القلب:
توصي منظمة الشركات الُمصنَِّعة في المجال الصحي (HIMA) بترك مسافة 15 سم (6 بوصات) على األقل بين األجهزة الالسلكية 

وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وذلك لتفادي التداخل بين هذه األجهزة والتأثير على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب. 
وبالتالي ينبغي على حاملي أجهزة تنظيم ضربات القلب تفادي حمل الروبوت قرب منطقة الصدر.

ينبغي إيقاف تشغيل الروبوت فورا عند الشك بوجود أي تداخل.

األجهزة الطبية األخرى:
ينبغي لمستعملي أية أجهزة طبية شخصية أخرى استشارة صانع المعدات أو الطبيب لتحديد أية عوائق أخرى.

شاحن البطارية والبطارية
شاحن البطارية غير كتوم للماء. ينبغي أن يبقى جافا طيلة الوقت. ال تستعمل شاحن البطارية عندما يكون معرضا للمطر أو السوائل أو في • 

األماكن المشبعة بالرطوبة مثل غرفة االستحمام.
كن حذرا عندما تلمس شاحن البطارية. يكون شاحن البطارية ساخنا للغاية أثناء الشحن. هذا السلوك طبيعي ومقصود.• 
لتقليص مخاطر تلف القابس والسلك الكهربائي، اجذب القابس عوض السلك الكهربائي لفصل الشاحن عن التيار.• 
ال تفكك الشاحن. ال تقم أبدا بفتح أو تعديل شاحن البطارية وال تحاول تصليحه أبدا بنفسك.• 
تتضمن البطارية نظام إقفال لألمان. ال تترك البطارية أبدا تفرغ تماما ألن ذلك ُينهي صالحيتها.• 
تأكد من شحن البطارية شحنا تاما مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر أو في غضون أسبوع عندما يكون مستوى شحنة البطارية منخفضا.• 
ال تفكك أبدا بطاريات الليثيوم-أيون.• 
 •.SoftBank Robotics عندما تتعرض بطارية الليثيوم-أيون للتلف أو يحدث بها تسربا، اتصل بقسم الدعم التابع لشركة

بطارية زر
يتضمن هذا المنتج بطارية زر ُتستعمل لتشغيل ساعة الزمن الحقيقي والحفاظ على إعدادات المنتج. وتم تصميمها لمدة صالحية تضاهي مدة 

صالحية المنتج.
يجب أن يقوم بتصليح أو استبدال هذه البطارية الزر فقط فني مؤهل للقيام بذلك.
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المواصفات الفنية

الروبوت

معلومات 
جسدية

راجع الرسومحجم الروبوت

 x 580 x 1400 580 ممحجم التغليف )ارتفاعxعرضxطول(
x 22.8 x 55.1 22.8 بوصة

29.6 كلغ / 65.2 رطل الوزن

41.4 كلغ / 91.3 رطل الوزن بما في ذلك التغليف

بيئة التشغيل

من 5°م إلى 35°م نطاق درجة حرارة التشغيل
من 41 إلى 95 فهرنهايت

من 20% إلى 80% نطاق الرطوبة المسموح به للتشغيل

IP فئة الحمايةIPX0

التخزين 
من 5°م إلى 45°منطاق درجة الحرارةشروط التخزين

من 41 إلى 113 فهرنهايت

شاحن البطارية
100-240 فولت تيار متناوب / 50-60 هرتزفولتية المدخل

28.6 فولتفولتية المخرج

8 أمبير أقصى حدتيار المخرج

من 5°م إلى 35°منطاق درجة حرارة التشغيل

البطارية
26.46 فولتالفولتية

30 أمبير ساعةالقدرة

795 أمبير ساعةالطاقة

18650 خلية ليثيوم-أيونالخاليا الثانوية

7 ساعاتالدنيامدة تشغيل البطارية

12 ساعةالنموذجية

20 ساعةالقصوى

20% سنويافقدان مدة تشغيل البطاريةتخزين الروبوت في 25°م

3.5% شهرياالفقدان الذاتي للشحنة

8 ساعات و20 دقيقةمن 0 إلى 100%مدة الشحن )روبوت غير مشغل(: من 0% إلى %100

25.5 بوصة
648 مم

47.6 بوصة
1208 مم

18.9 بوصة
480 مم

16.7 بوصة
424 مم

16.2 بوصة
412 مم

53.4 بوصة
1356 مم

47.4 بوصة
1203 مم
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الدعم الفني

SoftBank Robotics ألوروبا
باريس، فرنسا

SoftBank Robotics ألمريكا
سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

بوستون، مساشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

 .SOFTBANK هي عالمات تجارية تابعة لمجموعة SOFTBANK ROBOTICS وشعار SOFTBANK ROBOTICS
 .SOFTBANK ROBOTICS EUROPE  هي عالمات تجارية تابعة لشركة PEPPER وشعار PEPPER

تشير العالمات واألسماء التجارية والشعارات األخرى المتضمنة في هذه الوثيقة إما إلى الكيانات صاحبة العالمات واألسماء أو منتجاتها. 
 PEPPER مسئوليتها عن أي تملّك جزئي أو كلي للعالمات واألسماء األخرى. تعود ملكية تصميم SOFTBANK ROBOTICS تخلي

إلى شركة SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. الصور المتضمنة في هذه الوثيقة غير ملزمة قانونا ويمكن أن تتغير وهي 
.SOFTBANK ROBOTICS EUROPE مملوكة لشركة

SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - France
سجل تجاري بارس 807 185 483 - شركة يبلغ رأسمالها 260 627 8  

شركة SoftBank Robotics الصين
شنغهاي، الصين

SoftBank Robotics شركة
طوكيو، اليابان.

عندما يتعرض Pepper لمشكلة ما
وإن واجهتك مشكلة أثناء تشغيل الروبوت، الرجاء التأكد من النقاط التالية قبل االتصال بقسم الدعم الفني: 

إن كان مفتاح اإليقاف غير مقفل؟• 
إن كانت البطارية مشحونة؟• 
هل قمت بإيقاف تشغيل Pepper أو تشغيله مرة أخرى؟ • 

إن لم يعمل Pepper رغم ذلك:
سجل الرقم المتسلسل للروبوت.. 1

اتصل بقسم الدعم الفني.. 1

نص وأرقام
AP99XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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