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Informace

Přečtěte si prosím pečlivě tento dokument před tím, než začnete Peppera používat  (dále jen 
„Pepper“, „robot“ nebo „on“). Tuto příručku si uložte k dalšímu použití.
Robot je zařízení, které se samo pohybuje, a jeho nesprávné používání může proto vést 
k nehodám nebo poraněním.

Poslední verze tohoto dokumentu je dostupná on-line na adrese:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme, aby osoby manipulující s robotem 
postupovaly přesně podle těchto pokynů a z důvodu osobní bezpečnosti podle 
bezpečnostních doporučení. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY NA 
ROBOTA A NABÍJEČKU JEHO BATERIE. Pokyny Vám pomohou chránit robota, nabíječku jeho 
baterie a jeho pracovní prostředí před poškozením. 

Tato dokumentace rovněž poskytuje informace o likvidaci, recyklování a technických 
vlastnostech, aniž by ale pokrývala všechny situace, které mohou nastat. 
V každém případě nikdy nezapomínejte, že bezpečnost lidí je prioritní a bezpečnost robota 
až na druhém místě. Vždy přesně dodržujte pokyny pro instalaci a používání robota a uložte 
si je pro budoucí použití. 

Pepper není určen pro děti nebo osoby se sníženými fyzickými, emocionálními, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi či bez nutných zkušeností a znalostí, pokud:
* děti do 14 let nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, která si přečetla 
a pochopila pokyny. 
NEBO 
* děti od 14 let nebyly poučeny ohledně jeho bezpečného používání a neseznámily se 
s možnými riziky.

Ostatní děti musí být pod náležitým dohledem, aby se zajistilo, že nebudou používat Peppera 
jako hračku.

i



Pepper byl uveden na trh v roce 2014 jako první společenský humanoidní robot na světě, 
který byl vyvinut pro intuitivní komunikaci s lidmi.

Vstřícný
Díky četným snímačům zjistí Pepper 
přítomnost lidí ve svém okolí, přitáhne 
jejich pozornost a naváže s nimi kontakt 
hlasem nebo tím, že k nim proaktivně 
přistoupí, aby si s nimi popovídal.

Atraktivní
Pepper má optimální výšku 120 cm 
(4 stopy), přitažlivý vzhled a humanoidní 
chování, čímž vyčnívá nad ostatní. 
Lehce vyvolává jednoznačný obdiv  
a snadno vytváří citovou vazbu s lidmi.

Přizpůsobitelný
Jako pokročilá programovací platforma 
nabízí Pepper téměř nekonečnou řadu 
možností svého uplatnění v rozličných 
odvětvích, jako je maloobchod, 
bankovnictví, cestovní ruch, pracoviště, 
vládní a veřejné služby, zdravotnictví 
a školství.

Napojený v oblacích
Pepper poskytuje skutečný zážitek 

za použití různých cloudových 
služeb, které rozšiřují jeho technické 

možnosti, jako je kognitivní 
programování, komunikace 

v reálném čase a shromažďování 
dat, a tak poskytuje stále 

další služby.

Dobře přijímaný
Přátelský, bezpečný a neškodný 

Pepper úspěšně navazuje 
radostnou komunikaci a poskytuje 

nezapomenutelné zážitky.

Užívejte si nového přítele!

Kdo je Pepper

4



Mikrofon

Pojistné kolíky 
(viz s. 9)Reproduktor

Kamera

* doplněk na přání
Používání táců vyžaduje zvláštní verzi NAOqi. 

Obecný přehled

5

Měkký kryt 
a stop tlačítko

LED kontrolky 
na rameni

Klapka nabíjení

Tlačítko na hrudi

Tác 360 ° *

Tác 180 ° *

Pepper

Pepper 
s tácem 360 °

Pepper 
s tácem 180 °

Pepper je nabízen 
ve třech různých 

provedeních. 
Rozdíly mezi provedením 
nemají žádný dopad na 

základní používání robota.

i



Kolenní kolík
Příbalový dokument 

s certifikáty

Co naleznete v balení

6

Nabíječka baterie** 
s AC šňůrou

* Dostupná jsou tři provedení.
** Dostupná jsou dvě provedení s dvěma nabíječkami baterie.

Chybí-li něco v balení, spojte se s asistenční službou na adrese: 
www.softbankrobotics.com/support

Kyčelní kolík

Kolenní kolík



Vybalení Peppera
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Pepper něco váží! Při manipulaci s robotem buďte opatrní.

1

2

Vytáhněte 
přepážku.

Krabici 
a ochranné 

prvky 
nevyhazujte. 

Budete je 
potřebovat 
pro uložení 
Peppera. 

3

Pokud není Pepper ve správné 
poloze, může být nestabilní 

a upadnout.

Bezpečná poloha Nesprávná poloha

KG

Dejte ruce pod Pepperovy paže a opatrně ho vytáhněte.4

!
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Vybalení Peppera

Odstraňte pásku a všechny 
ochranné prvky.6

Vytáhněte kolíky.
7

Cvak!
Uvolněte stop tlačítko a zavřete měkký kryt.

9

Otevřete měkký kryt a uložte kolíky do 
příslušných přihrádek.

8

Více informací  
viz s. 9.

i
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Použití kolíků

Po použití 
nezapomeňte 
kolíky uložit.

Koliky nezasouvejte,  
je-li Pepper zapnut.

!

Kolíky jsou zasunuté Kolíky jsou vytažené

Kolínky zasuňte pouze:
• při čištění Peppera.
• při ukládání Peppera do krabice.
• uvádění Peppera do správné polohy.

Uložení kolíků

Použití kolíků

Kolenní a kyčelní 
klouby se volně 

pohybují.

Kolenní a kyčelní 
klouby jsou 

zablokovány.

1 2

Pouze je-li Pepper VYPNUT:

i
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Nabíjení Peppera

Pepper se nabíjí.

Pepper je plně nabit.

Nabíječka ALDE410004

Pepper se nabíjí.

Pepper je plně nabit.

Nabíječka je zasunuta.

Nabíječka T0000001

Stáhněte plastovou fólii z nabíječky.

1
2 3

Klik!

Uvědomte si prosím, že existují dvě různé nabíječky baterie. Chování LED kontrolek 
se liší podle použitého typu nabíječky. Typ Vaší nabíječky naleznete na pouzdře.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Doba nabíjení ~8 h

Výdrž baterie 7~20 h 
V závislosti na používání.

i
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Volba umístění

Manipulace s Pepperem

Nabíječka ALDE410004

90 cm

Zajistěte, aby okolo 
Peppera bylo nejméně 

90 cm (~35,4 palců) 
volného prostoru.

2

Položte jednu ruku 
na rameno a druhou 
na kyčel.

2
Opatrně posuňte 
Peppera na nové 
místo.

3

Zajistěte, aby se 
v blízkosti Peppera 

nenacházela nakloněná 
plocha nebo schody.

3

Otevřete klapku 
nabíjení a tím 
uvolníte brzdy. 

1

Zkontrolujte, zda se 
Pepper nachází na 

hladké a rovné ploše. 
Neumisťujte ho na 

koberce nebo rohože. 

1

Zkontrolujte, zda nové umístění Peppera odpovídá podmínkám jeho užívání.

Více informací viz oddíl Bezpečnostní pokyny (s. 19)
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Zapnutí Peppera

Konfigurace Peppera se může lišit v závislosti 
na použité verzi softwaru.

Oňak 
Ňuk!

Klik!

Stiskněte jednou tlačítko na hrudi 
a vyčkejte.

Při konfiguraci Peppera postupujte podle pokynů 
na tabletu.

~2 minuty

Zapnutí Peppera

První nastavení Peppera

Po ukončení konfigurace je Pepper připraven k použití!

Více informací 
(přístup k parametrům, správa obsahu, vývoj aplikací atd.) naleznete na adrese: 

www.softbankrobotics.com/support 
a v dokumentaci svého prodejce.

Po vzpřímení je Pepper zapnut, ale dosud není připraven na komunikaci. 
Připraven je v okamžiku, kdy:
• zkontroloval své okolí,  
• jeho oči přejdou do bílé barvy.

2

Před ZAPNUTÍM Peppera zkontrolujte, zda: 
- umístění je správné (s. 10),
- stop tlačítko je uvolněno (s. 15),
- kolíky jsou vytaženy (s. 16).

1
Cvak!

i
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Komunikace s Pepperem

Naslouchání oznámením

Pepper Vám naslouchá: 
- pokud se na Vás dívá.

- Nemluvte na něj zároveň.
- Používejte krátké věty.
- Nemluvte příliš rychle.

Povídání s Pepperem

LED kontrolky na rameni ohlašují uživateli novou informaci. Barva hlášení informuje 
o typu informace. S vyřešením problému hlášení zmizí. 

Ověřte, zda neblikají LED kontrolky 
na rameni. 

1
Krátce stiskněte tlačítko 
na hrudi a poslechněte 
si hlášení.

2

Svítí-li LED kontrolky na rameni žlutě nebo červeně, Pepper může 
mít problém. V případě potřeby se spojte s asistenční službou (s. 24).

3

Záběr doslechu Peppera je úzký. 
Při komunikaci s Pepperem 
zůstávejte v záběru jeho očí.

Pepper je schopen mluvit až po instalaci 
příslušného softwaru (s. 12).

Klik!

...
Informace

Upozornění

Chyba

i

i
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Zacházení s Pepperem

Režim spánku

V režimu spánku Pepper nemluví a nepohybuje se.
Dotknete-li se jeho hlavy, Pepper se probudí, vzpřímí a rozhlédne po okolí.

Vzpřímená poloha Bezpečná poloha

Chrup 
chrup

Klidový režim

V klidovém režimu je veškerá aktivita zastavena a všechny motory vypnuty.  
Pepper nemluví ani se nepohybuje.

Vzpřímená poloha Bezpečná poloha

Klik!
Klik!

*povzdech*

Dotkněte se 
hlavy a tím opustíte 

režim spánku.

Položte ruku na čelní 
kameru a temeno hlavy 
po dobu 3 sekund.

Klidový režim aktivujete nebo deaktivujete 
dvojím rychlým stisknutím tlačítka na hrudi.
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VYPNUTÍ Peppera

Ňuk 
Ňuk!

~1 minuta

Vypnutí Peppera tlačítkem na hrudí

Vzpřímená poloha Bezpečná poloha

Podržet
~4 sekundy

VYPNUTÍ Peppera pomocí stop tlačítka

Stop tlačítko můžete stisknout i přes zavřený měkký kryt.

Z bezpečnostních důvodů:
• Je-li Pepper VYPNUT
• Je-li Pepper ve své krabici a/nebo uložen
• Probíhá-li jeho čištění

V nouzovém případě při zapnutém Pepperovi např. z důvodu:
• Úniku tekutiny
• Pádu Peppera
• Neobvyklém fyzickém chování

Uvolnění stop tlačítka

Cvak!

1 2
Je-li stop tlačítko zamáčknuté, 

před ZAPNUTÍM Peppera je 
uvolněte, a pak opatrně zavřete 

měkký kryt.

Vynucené vypnutí: Pokud Pepper nereaguje nebo se nevypne normálně  
(jak uvedeno výše), stiskněte tlačítko na hrudi, dokud se Pepper nevypne.
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Péče o Peppera a jeho uložení

V případě potřeby 
můžete zasunout  

kolíky. (viz s.9)

Používejte suchý 
jemný hadřík 
nebo utěrku.

Nepoužívejte vodu.

Nepoužívejte čisticí 
prostředky obsahující 
alkohol nebo čpavek.

Čištění Peppera.

Uložení Peppera

1. VYPNĚTE Peppera. 
2. Stiskněte stop tlačítko.
3. Peppera plně dobijte.
4. NEZASOUVEJTE  kolíky – Pepper mi mohl upadnout.
5. Ověřte, zda je prostor pro uskladnění v souladu s bezpečnostními 

doporučeními (viz Bezpečnostní pokyny na s. 19).

Pokud máte stále původní krabici, použijte ji k uložení Peppera.

Při delším uskladnění nabíjejte  
Peppera alespoň jednou za tři měsíce, 
protože v opačném případě přestane 

být baterie funkční.

!

Před čištěním zkontrolujte, 
zda je Pepper VYPNUT, odpojen 

od napájení a stop tlačítko je 
zamáčknuté.

!

Klik!
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Uložení Peppera zpět do krabice

6

Jsou-li kolíky 
zasunuty, dávejte 

pozor, protože 
Pepper se bude 

v kolenech a kyčlích 
volně pohybovat.

!

Dopravte Peppera před krabici a zkontrolujte, 
zda je klapka nabíjení zavřena.

Vytáhněte kolíky z přihrádek a zasuňte 
je do jejich zdířek.

5

Vrácení Peppera do krabice

Pepper musí být 
VYPNUT a stop  

tlačítko zamáčklé.

1
4

2

3
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Peppera zasunujte 
do krabice ve vzpřímené 

poloze. 

Uložení Peppera

Upravit Peppera v jeho krabici

109

7

11 Krabici uzavřete pomocí pevné pásky.12

Dávejte pozor, Pepper by mohl být nestabilní.
!

Krabici ukládejte na podlahu opatrně.
8

Nabíječka 
baterie
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Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Důrazně uživatelům doporučujeme, aby se z důvodu své vlastní 
bezpečnosti řídili těmito bezpečnostními pokyny, protože v opačném případě by mohlo dojít 
ke zrušení záruky na Peppera nebo nabíječku baterie.

Obecné informace
Tato kapesní příručka a příbalový leták s certifikáty jsou dodávány v krabici s Pepperem. 
Obsahují důležité a předpisové informace.

Tyto dokumenty musí zůstat uloženy po celou dobu životnosti robota.

Pokyny Vám pomohou chránit robota, nabíječku jeho baterie a jeho pracovní prostředí před 
poškozením. Vždy přísně postupujte podle pokynů k instalaci a obsluze.

Vždy pamatujte, že bezpečnost osob je pokaždé prioritní.

Tato dokumentace obsahuje rovněž informace o likvidaci a recyklování výrobku.

Tyto bezpečnostní pokyny nekryjí všechny možné situace, ke kterým by mohlo dojít. V případě nejasností 
se spojte s asistenční službou SoftBank Robotics na adrese: www.softbankrobotics.com/support

Nikdy se nepokoušejte opravit robota nebo jeho jednotku napájení sami (včetně odmontování a odstranění 
pláště). Náhradní díly se neprodávají.
V následujících případech vypněte robota, odpojte nabíječku baterie a spojte se s asistenční službou:
• Napájecí šňůra nebo nabíječka je opotřebovaná.
• Nabíječka je poškozena.
• Došlo k mechanickému poškození Peppera.
• Pod plášť Peppera se dostala tekutina.
• Z Peppera vychází kouř nebo neobvyklý zápach.
• Pepper se nechová, jak by měl.

Umístění
Pepper je určen výhradně k vnitřnímu používání. Nepoužívejte robota ve venkovním prostředí.
Míra provozní vlhkosti Peppera nesmí přesáhnout 80 %.

Dohled
Pepper není určen pro děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi či bez nutných zkušeností a znalostí.
Děti do 14 let musí být pod dohledem osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost, která si přečetla a pochopila tyto pokyny.
Děti od 14 let musí být poučeny ohledně bezpečného používání robota 
a seznámit se s možnými riziky.
Obal uložte mimo dosah dětí.
Ve veřejném prostoru se robot nesmí nacházet v dosahu dětí.  
V dosahu dětí neponechávejte ani vypnutý robot.
Robot je velmi těžký! Pokud by děti robotem hýbaly, mohl by upadnout a zranit je.
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Krk Paže Loket Kyčel Koleno

Bezpečnostní pokyny

Požární rizika
Pepper obsahuje elektrické a vnitřní součásti, které se mohou během jeho běžného používání rozpálit.
Abyste zabránili riziku požáru, přijměte tato opatření:
• Uživatel je odpovědný za to, že jeho elektrická instalace odpovídá místním předpisům.
• Používejte pouze napájecí šňůru dodávanou s Pepperem společností SoftBank Robotics.
• Nepoužívejte nabíječku a/nebo napájecí šňůru, pokud vykazují známky poškození nebo 

nadměrného opotřebení.
• Napájecí šňůru nepoužívejte s jinými zařízeními.
• Pod plášť Peppera nezasunujte žádné cizí předměty.
• Dávejte pozor, abyste Peppera ničím nepolili. Pokud si nejste zcela jisti, Peppera nepoužívejte. 
• Před jeho opětovným použitím zkontrolujte, zda jsou všechny jeho součásti dokonale suché.
• Nepokoušejte se robota vysušit pomocí externího zdroje tepla, jako je např. fén na vlasy.
• V blízkosti Peppera nepoužívejte rozprašovače s obsahem hořlavých plynů.
• Peppera nepoužívejte ve výbušném prostředí.
• Provozní teplota Peppera se musí pohybovat v rozmezí od 5 °C do 35 °C (41 °F až 95 °F).
• Nabíječku nepoužívejte, pokud okolní teplota přesáhne 40 °C (104 °F).

Robota nikdy neoblékejte, protože by mohlo dojít k ucpání větracích 
otvorů Peppera, zakrytí detekčních snímačů a narušení řádného 
fungování kloubových spojů.

Nedávejte mu nic na hlavu, jako např. klobouk, čepici nebo paruku, 
protože by mohlo dojít ke zvýšení provozní teploty robota s následným 
výpadkem nebo poškozením.

Nenasazujte mu žádné brýle (skutečné nebo falešné) či klapky na oko 
nebo jakékoliv součásti oblečení.

Mechanická rizika
Peppera nedestabilizujte, protože je těžký, mohl by upadnout a poranit Vás.

Pepper obsahuje pohyblivé díly, které mohou způsobit přiskřípnutí a možná 
vážná poranění.
Při práci v blízkosti Peppera přijměte tato opatření:
• V běžných situacích se nepokoušejte robota přenášet nebo se ho dotýkat, 

když se pohybuje, chodí nebo se vztyčuje.
• Nepokládejte ruce na žádný ze spojů robota, zejména na místa uvedená na obrázcích.
• Nechoďte v blízkosti koleček, protože Pepper by Vám mohl přejet přes chodidla.
• Pokud je Pepper vybaven tácem 180 ° nebo 360 °, může se pohybovat s těmito doplňky 

na přání. Nevstupujte na tác a neklaďte před něj svou nohu.
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Informace o laserovém a infračerveném zařízení
• Laserové a infračervené snímače slouží Pepperovi k bezpečné komunikaci s okolím.
• Upozornění (laserové zařízení třídy 1M): Neviditelný laserový paprsek. Do vzdálenosti 

100 mm se nikdy přímo nedívejte pomocí optických nástrojů (např. lupy,  zvětšovadla nebo 
mikroskopu), protože by mohlo dojít k trvalému poškození Vašeho zraku.

• Pozor: Použití jiných než zde uvedených postupů pro ovládání, seřízení nebo výkon může mít 
za následek vystavení se nebezpečnému záření.

• Osazeno je šest vnitřních laserových zařízení třídy 1M (A až F) a dvě infračervené diody (G a H).
• Laserová zařízení třídy 1M jsou certifikována podle normy IEC60825-1:2007 (vlnová délka: 

808 nm; maximální výkon přenášený zářením: <9 mW; trvání impulzu: <15 ms).
• Infračervené diody patří do skupiny EXEMPT podle normy IEC62471 vydání 1.
• Více informací o laserových zařízeních najdete v kapitole s názvem „Dosah snímačů Peppera“.

Dosah snímačů Peppera
Pepper dokáže detekovat předměty v okolí pomocí různých zabudovaných snímačů. Nicméně 
existují výjimečné oblasti, které Pepper nepokrývá. Do těchto oblastí neumisťujte žádné předměty.

Rizika pro životní prostředí
• Pepper a jeho lithium-ionová baterie byly vyvinuty, vyrobeny a kontrolovány 

v souladu s mezinárodními předpisy o ochraně životního prostředí.
• Výrobky prosím nevyhazujte do domácího odpadu.
• V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí doporučujeme předat 

likvidovaný materiál v autorizovaném sběrném místě.
• Pro více informací se spojte s Vaším autorizovaným sběrným dvorem.

Bezpečnostní pokyny

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12 °

11,5 °

60 °

18 °

71 °

40 cm

50 cm

85 cm

100 cm42 cm64 cm  

22 cm27 cm

45 °

60 °

60 °

60 °

60 °60 °

60 °

30 °30 °

2 °2 °

60 °

50 cm50 cm

18,5 °

ZÓNA DETEKCE 3D SNÍMAČEM

ZÓNY DETEKCE ZVUKEM

ZÓNY DETEKCE INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM

ZÓNY DETEKCE LASEREM A SNÍMAČEM (HORIZONTÁLNÍ)

ZÓNY DETEKCE LASEREM A SNÍMAČEM (VERTIKÁLNÍ)

SLEPÁ ZÓNA

Poznámka: Kvůli čitelnosti zde nejsou uvedeny všechny dostupné 
informace snímače.

3 cm 3 cm
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Bezpečnostní pokyny

Používání Peppera v blízkosti lékařských přístrojů
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ V ZDRAVOTNICKÉM PROSTŘEDÍ:
Výrobky společnosti SoftBank Robotics nejsou lékařské přístroje a nejsou uvedeny na seznamu 
podle UL nebo IEC 60601 (nebo podobných norem).
Rádiové vlny vycházející z elektronického zařízení mohou mít negativní dopad na fungování jiných 
elektronických zařízení.
Výrobek byl navržen, vyzkoušen a vyroben tak, aby odpovídal předpisům o rádiových frekvencích 
v zemích jako Spojené státy, Kanada, Evropská unie a Japonsko.
Doporučujeme proto přijmout tato opatření:

Kardiostimulátory:
Sdružení výrobců zdravotnických přístrojů doporučuje udržovat minimální vzdálenost 15 cm 
(6 palců) mezi bezdrátovým zařízením a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k interferencím 
s kardiostimulátorem.
Uživatelé s kardiostimulátorem proto nesmí držet robota v blízkosti své hrudi.
Je-li důvod k podezření z nevhodných interferencí, je nutno robota okamžitě vypnout.

Jiné lékařské přístroje:
Uživatelé jiných lékařských přístrojů by se měli spojit s výrobcem dotčeného zařízení nebo lékařem 
a informovat se, zda existují jiná omezení.

Nabíječka a baterie
• Nabíječka není vodotěsná. Musí být stále suchá. Nabíječku nepoužívejte, pokud byla vystavena 

dešti či jiným tekutinám nebo vysoké vlhkosti, např. v koupelně.
• Dávejte pozor, když se nabíječky dotýkáte. Během nabíjení může být nabíječka velmi horká – 

to je normální a úmyslné.
• Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku a ne šňůru, abyste omezili riziko poškození zástrčky.
• Nabíječku nerozebírejte. Nikdy se nepokoušejte nabíječku sami otevřít, upravit nebo opravit.
• Baterie je vybavena bezpečnostním blokovacím systémem. Nikdy nenechávejte baterii úplně 

vybít, přestala by být funkční.
• Baterii plně nabijte alespoň jednou za tři měsíce nebo během týdne, začne-li být slabá.
• Lithium-ionové baterie nikdy nerozebírejte.
• Při poškození nebo netěsnosti lithium-ionové baterie se spojte s asistenční službou 

společnosti SoftBank Robotics.

Elektrický článek
Tento výrobek obsahuje elektrický článek, který napájí vnitřní hodiny a je v něm uloženo nastavení 
výrobku. Jeho životnost je stejná jako životnost výrobku.
Úpravu nebo výměnu elektrického článku smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
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Technické parametry

ROBOT

Fyzické údaje

Rozměry robota Viz výkresy

Rozměry obalu (VxŠxH) 1400 x 580 x 580 mm 
55.1 x 22.8 x 22.8 in

Hmotnost 29.6 kg / 65.2 lb 

Hmotnost včetně obalu 41.4 kg / 91.3 lb 

Pracovní prostředí

Rozsah pracovní teploty 5 °C až 35 °C 
41 °F až 95 °F

Pracovní vlhkost 20 % až 80 % 

Ochranná třída IP IPX0

Skladovací podmínky Skladovací teplota 5 °C až 45 °C
41 °F až 113 °F

NABÍJEČKA BATERIE
Vstupní napětí 100-240V AC / 50-60Hz

Výstupní napětí 28,6 V

Výstupní proud Max. 8 A

Pracovní teplota 5° C až 35° C

BATERIE
Napětí 26,46V typ.

Kapacita 30Ah typ.

Energie 795 Ah

Sekundární monočlánky 18650 Li-ionové monočlánky

Výdrž baterie Minimální 7 hodin

Běžná 12 hodin

Maximální 20 hodin

Robot skladovaný při 25 °C Ztráta baterie 20 % / rok

Sebevybíjení 3,5 % / měsíc

Doba nabíjení (vypnutý robot): z  0 % na 100 % z 0 % na 100% 8 hod. a 20 min.

25.5 palce
648 mm

47.6 palce
1208 mm

18.9 palce
480 mm

16.7 palce
424 mm

16.2 palce
412 mm

53.4 palce
1356 mm

47.4 palce
1203 mm
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Asistenční služby

SoftBank Robotics Europe
Paříž, Francie

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

SOFTBANK ROBOTICS a logo SOFTBANK ROBOTICS jsou zapsanými ochrannými známkami 
SOFTBANK GROUP. 
PEPPER a logo PEPPER jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti SOFTBANK 
ROBOTICS EUROPE. 
Ostatní ochranné známky, obchodní názvy a loga použité v tomto dokumentu odkazují buď na 
subjekty, které si je nárokují, nebo na jejich výrobky. 
Společnost SOFTBANK ROBOTICS popírá vlastnické zájmy v jiných ochranných známkách 
a názvech. Design PEPPERa je vlastnictvím společnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Všechna zobrazení použitá v tomto dokumentu jsou nezávazná, mohou být měněna a jsou 
vlastnictvím společnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Francie
RCS Paris 483 185 807 - SAS s kapitálem 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Šanghaj, Čína

SoftBank Robotics Corp
Tokio, Japonsko

Pepper má problém
Máte-li s robotem potíže, zkontrolujte následující body dříve, než se spojíte s asistenční 
službou: 
• Je stop tlačítko je uvolněné?
• Je baterie nabitá?
• Vypnuli jste a hned opět zapnuli Peppera? 
Pokud Pepper stále odmítá fungovat:
1. Opište si sériové číslo robota.

2. Spojte se s asistenční službou

Text a čísla
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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