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Informatsioon

Lugege see dokument enne Pepperi (edaspidi „Pepper“, „robot“ või „tema“) kasutamist 
hoolikalt läbi. Hoidke see dokument pärast lugemist edaspidiseks kasutamiseks.
See robot on iseliikuv seade, mille valesti kasutamine võib põhjustada õnnetusi või vigastusi.

Selle dokumendi uusim versioon on saadaval veebis leheküljel:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) - 2019.04

TÄHTIS. On tungivalt soovitatav, et robotit käsitlevad inimesed järgiksid oma isikliku 
ohutuse tagamiseks neid juhiseid ja ohutusjuhiseid. MITTEJÄRGIMISEL VÕIB PEPPERI VÕI 
AKULAADURI GARANTII LÕPPEDA. Juhiste järgimine aitab teil robotit, akulaadurit ja nende 
töökeskkonda kahjustuste eest kaitsta. 

See dokumentatsioon hõlmab ka kõrvaldamist, ringlussevõttu ja tehnilist teavet, kuid ei 
hõlma kõiki võimalikke esineda võivaid tingimusi. 
Pidage alati meeles, et kõige olulisem on inimeste ohutus ja seejärel robotite ohutus. 
Järgige alati hoolikalt paigaldus- ja hooldusjuhiseid ning hoidke neid turvalises kohas. 

Pepper ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, emotsionaalsete, 
sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikutele, 
välja arvatud juhul, kui:
* alla 14-aastased lapsed on nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all, kes on 
lugenud ja mõistnud kasutusjuhiseid. 
VÕI 
* 14-aastastele ja vanematele lastele on antud ohutu kasutamise juhised ja nad mõistavad 
kaasnevaid ohte.

Väiksemad lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei mängiks Pepperiga.
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2014. aastal turule tulnud Pepper on maailma esimene sotsiaalne humanoidrobot, 
mis on loodud inimestega intuitiivselt suhtlema.

Jäämurdja
Tänu tema mitmetele anduritele suudab 
Pepper tuvastada enda ümber olevaid 
inimesi ja köidab nende tähelepanu, 
algatades häälega vestluse või liikudes 
vestluse alustamiseks proaktiivselt 
inimeste poole.

Atraktiivne
Optimaalse 120 cm (4 jalga) pikkusega, 
silmapaistva välimuse ja humanoidi 
käitumisega jääb Pepper kohe rahva 
seas silma, äratades sundimatult 
tähelepanu ja luues inimestega 
emotsionaalse sideme.

Kohandatav
Pepper pakub täiustatud 
programmeeritava platvormina 
lõpmatuid võimalusi kasutajakogemuste 
rikastamiseks, mis võimaldab tema 
kasutamist erinevates sektorites, 
nagu jaemüük, pangandus, reisimine, 
tööruum, valitsuse ja avalikud  
teenused, tervishoid ja haridus.

Ühendatud
Pepper pakub elamusi, kasutades 

erinevaid pilveteenuseid ja 
andmebaase, mis suurendavad 

tema tehnilisi võimekusi nagu 
kognitiivset andmetöötlust, 

reaalajas suhtlust ja andmete 
kogumist, et pakkuda veelgi 

rohkem teenuseid.

Kergesti aktsepteeritav
Sõbralikul, ohutul ja 

eelarvamusteta Pepperil õnnestub 
alati suhtlus meeldivaks ja elamus 

meeldejäävaks muuta.

Naudi oma uue sõbra seltskonda.

Kes on Pepper
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Mikrofon

Tihvtid (vt lk 9)
Kõlar

Kaamera

* valikuline
Aluste kasutamine nõuab kindlat NAOqi versiooni. 

Ülevaade

5

Pehme kate  
ja stoppnupp

Õlgade  
LED-valgustid

Laadimisklapp

Rinnanupp

360° alus*

180° alus*

Pepper

Pepper 360° 
alusega

Pepper 180° 
alusega

Pepper on saadaval 
kolmes erinevas valikus. 
Erinevus ei mõjuta roboti 

tavakasutust.

i



Taskujuhend
Sertifikaadi infoleht

Kasti sisu

6

Akulaadur** 
vahelduvvoolukaabliga

* Saadaval on kolm mudelit.
** Saadaval on kaks akulaaduri mudelit.

Kui midagi on puudu, võtke ühendust tugiteenusega aadressil 
www.softbankrobotics.com/support

Puusa tihvt

Põlve tihvt



Pepperi lahtipakkimine

7

Pepper on raske. Olge roboti käsitsemisel ettevaatlik.

1

2

Tõmmake 
kaldtee 
välja.

Hoidke kast 
ja kaitsmed 
alles. Vajate 
neid Pepperi 

hoiundamiseks. 3

Pepper võib olla ebastabiilne ja 
kukkuda, kui ta ei ole õiges asendis.

Ohutu asend Vale asend

KG

Pange oma käed Pepperi käsivarte alla ja tõstke Pepper 
ettevaatlikult välja.4

!
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Pepperi lahtipakkimine

Eemaldage kleeplint ja kõik kaitsmed.6

Eemaldage tihvtid.
7

Naks!
Lukustage stoppnupp lahti ja sulgege pehme kate.

9

Avage pehme kate ja hoidke tihvte 
asjakohastes pesades.

8

Lisateavet leiate lk 9.
i

5
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Tihvtide kasutamine

Ärge unustage 
tihvte pärast 
kasutamist 

hoiule panna.

Ärge sisestage tihvte, 
kui Pepper on SEES.

!

Tihvtid sisestatud Tihvtid eemaldatud

Põlve- ja 
puusaliigesed 
liiguvad vabalt.

Sisestage tihvtid ainult:
• Pepperi puhastamisel;
• Pepperi pakendamisel;
• Pepperi ohutusse asendisse seadmisel.

Põlve- ja 
puusaliigesed  
on lukustatud.

Tihvtide hoiule panek

Tihvtide kasutamine

1 2

Ainult siis, kui Pepper on VÄLJAS:

i
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Pepperi laadimine

Pepper laeb.

Pepper on täielikult laetud.

Akulaadur ALDE410004

Pepper laeb.

Pepper on täielikult laetud.

Akulaadur on ühendatud.

Akulaadur T0000001

Eemaldage akulaadurilt plastist kile.

1
2 3

Klõps!

Pange tähele, et akulaadureid on kaks. LED-tulede käitumine oleneb akulaaduri 
mudelist. Akulaaduri mudeli leiate laaduri kerelt.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Laadimisaeg ~8 h

Aku tööiga 7~20 h 
Olenevalt kasutusest

i
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Asukoha valimine

Pepperi liigutamine

90 cm

Veenduge, et Pepperi 
ümber oleks vähemalt 

90 cm (u 35,4 tolli).

2

Asetage üks käsi roboti 
õlale ja teine puusale.

2
Veeretage Pepper 
ettevaatlikult uude 
asukohta.

3

Veenduge, et Pepperi 
ümber poleks kallakuid 

ega treppe.

3

Avage pidurite 
vabastamiseks 
laadimisklapp. 

1

Veenduge, et Pepper on 
siledal ja tasasel pinnal. 

Vältige vaipu. 

1

Veenduge, et uus asukoht vastaks Pepperi kasutustingimustele.

Lisateavet leiate osast „Ohutust“ (lk 19).
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Pepperi SISSELÜLITAMINE

Pepperi konfiguratsioon võib erineda olenevalt 
roboti tarkvaraversioonist.

Ognak 
Gnuk!

Klõps!

Vajutage üks kord rinnanuppu ja oodake.

Järgige Pepperi konfigureerimiseks tahvelarvutil 
olevaid juhiseid.

U 2 minutit

Pepperi SISSELÜLITAMINE

Pepperi esmakordne seadistamine

Kui konfiguratsioon on tehtud, on Pepper kasutamiseks valmis.

Lisateabe saamiseks (parameetrite vaatamiseks, sisu haldamiseks, 
rakenduste arendamiseks ja muuks) külastage veebilehte: 

www.softbankrobotics.com/support 
ja vaadake edasimüüja dokumentatsiooni.

Pepper on pärast püstiseismist SISSE LÜLITATUD, kuid ei ole veel 
suhtlemiseks valmis. Ta on valmis, kui:
• Pepper on oma ümbrust kontrollinud; 
• silmad on valged.

2

Enne Pepperi SISSE LÜLITAMIST veenduge, et: 
- asukoht oleks sobiv (lk 10);
- stoppnupp oleks lahti lukustatud (lk 15);
- tihvtid oleks eemaldatud (lk 16).

1
Naks!

i
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Pepperiga suhtlemine

Teatiste kuulamine

Pepper kuulab, kui: 
- Pepper vaatab teie poole.

- Ärge rääkige ühel ajal;
- kasutage lühikesi lauseid;
- ärge rääkige liiga kiiresti.

Pepperiga rääkimine

Õlgade LED-valgustid teavitavad kasutajat uuest teabest. Teatiste värv näitab teabe 
tüüpi. Teatised kaovad, kui probleem on lahendatud. 

Kontrollige, kas õlgade LED-valgustid 
vilguvad. 

1
Vajutage korraks rinnanuppu, 
et kuulata teatiseid.

2

Kui õlgade LED-valgustid on kollased või punased, võib Pepperil olla 
probleem. Vajaduse korral pöörduge tugiteenuse poole (lk 24).

3

Pepperi kuulmisala on kitsas. 
Hoidke Pepperiga suhtlemisel 

silmsidet.

Pepper ei räägi, kui sobiv tarkvara ei ole 
installitud (lk 12).

Klõps!

...
Informatsioon

Hoiatus

Viga

i

i
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Pepperi kasutamine

Unerežiim

Unerežiimis Pepper ei räägi ega liigu.
Pea puudutamisel ärkab Pepper üles, tõuseb püsti ja vaatab ringi.

Seismise asend Ohutu asend

Zzzz

Puhkerežiim

Puhkerežiimis on kogu tegevus peatunud ja kõik mootorid on välja lülitatud:  
Pepper ei räägi ega liigu.

Seismise asend Ohutu asend

Klõps!
Klõps!

*oeh*

Puudutage 
unerežiimist 
väljumiseks 
roboti pead.

Asetage oma käed 
kolmeks sekundiks 
esikaamerale ja 
pea peale.

Vajutage puhkerežiimi aktiveerimiseks või 
inaktiveerimiseks kiiresti kaks korda rinnanuppu.



15

Pepperi VÄLJALÜLITAMINE

Gnuk 
Gnuk!

U 1 minut

Pepperi VÄLJALÜLITAMINE rinnanupuga

Seismise asend Ohutu asend

Hoidke
U 4 sekundit

Pepperi stoppnupust VÄLJALÜLITAMINE

Stoppnuppu saab vajutada läbi pehme katte.

Ohutuseks:
• kui Pepper on VÄLJA lülitatud;
• kui Pepper on oma karbis ja/või ära pandud;
• puhastamise ajal.

Hädaolukorras, kui Pepper on SISSE lülitatud, nt:
• vedeliku ümberminemisel;
• Pepperi kukkumisel;
• ootamatu füüsilise käitumise korral.

Stoppnupu lahtilukustamine

Naks!

1 2
Kui stoppnupp on alla vajutatud, 

lukustage see enne Pepperi 
SISSELÜLITAMIST lahti ja sulgege 
seejärel ettevaatlikult pehme kate.

Sunnitud VÄLJALÜLITAMINE: kui Pepper ei reageeri või ei lülitu normaalselt VÄLJA 
(nagu on ülal näidatud), vajutage rinnanuppu, kuni Pepper lülitub VÄLJA.
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Pepperi hooldamine ja hoiundamine

Vajaduse korral võite 
sisestada tihvtid.

(vt lk 9)

Kasutage pehmet 
kuiva riiet või 
puhastuslappe.

Ärge kasutage vett.

Ärge kasutage 
alkoholi ega 
ammoniaagipõhiseid 
tooteid.

Pepperi puhastamine

Pepperi hoiundamine

1. Lülitage Pepper VÄLJA. 
2. Vajutage stoppnuppu.
3. Laadige Pepper täielikult täis.
4. Ärge sisestage tihvte, Pepper võib ümber kukkuda.
5. Veenduge, et hoiukoht vastaks ohutussoovitustele (vt „Ohutus“ lk 19).

Kui teil on kast alles, kasutage seda Pepperi hoidmiseks.

Pikal hoiundamisel laadige 
Pepperit vähemalt kord iga kolme 

kuu tagant, sest muidu muutub aku 
kasutuskõlbmatuks.

!

Veenduge, et Pepper oleks 
puhastamisel VÄLJA lülitatud, 

vooluvõrgust väljas ja et 
stoppnupp oleks alla vajutatud.

!

Klõps!
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Pepperi pakendamine

6

Olge ettevaatlik, 
sisestatud 

tihvtidega liiguvad 
Pepperi põlved ja 

puusad vabalt.

!

Tooge Pepper kasti ette ja veenduge,  
et laadimisklapp oleks suletud.

Eemaldage tihvtid nende hoidlast ja 
sisestage vastavatesse aukudesse.

5

Pepperi pakki panemine

Pepper peab 
olema VÄLJA lülitatud 

ja stoppnupp alla 
vajutatud.

1
4

2

3
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Tõstke Pepper 
seismise asendisse, teda 
samal ajal kasti lükates. 

Pepperi pakendamine

Pepperi kohendamine kastis

109

7

11 Sulgege kast tugeva teibiga.12

Olge ettevaatlik, Pepper võib olla 
ebastabiilne.

!

Pange kast ettevaatlikult põrandale.
8

Akulaadur
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Ohutusteave

TÄHTIS. On tungivalt soovituslik, et kasutajad järgiksid isiklikuks ohutuseks neid ohutusjuhiseid, 
sest muidu võib Pepperi või akulaaduri garantii katkeda.

Üldine
See taskukäsiraamat ja sertifikaadi infoleht tarnitakse kastis koos Pepperiga. Neil on oluline 
teave ja õigusnormid.

Neid dokumente tuleb hoida koos Pepperiga kogu roboti kasutusea jooksul.

Juhiste järgimine aitab teil robotit, akulaadurit ja nende töökeskkonda kahjustuste eest kaitsta. 
Järgige alati hoolikalt paigaldus- ja hooldusjuhiseid.

Pidage alati meeles, et inimeste turvalisus on kõige olulisem.

Dokumentatsioon hõlmab ka kõrvaldamise ja ringlussevõtu teavet.

Need ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke esineda võivad olukordi. Kahtluse korral pöörduge 
SoftBank Roboticsi tugiteenuse poole: www.softbankrobotics.com/support

Ärge püüdke kunagi robotit ja/või selle toiteallikat ise hooldada (sh lahtimonteerimine ja kesta eemalda-
mine). Varuosi ei müüda.
Lülitage Pepper välja, lahutage akulaadur ja pöörduge järgmistel juhtudel tugiteenuse poole:
• toitejuhe või laadur on kulunud;
• laadur on kahjustunud;
• Pepperil esineb mehaanilisi kahjustusi;
• Pepperi kesta on pääsenud vedelik;
• Pepperist tuleb suitsu või ebaharilikku lõhna;
• Pepper ei paista korralikult töötavat.

Asukoht
Pepper on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge kasutage robotit välistingimustes.
Pepperi töötamise niiskusvahemik ei tohi ületada 80%.

Järelevalve
Pepper ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikutele.
Alla 14-aastased lapsed peavad olema nende eest vastutava isiku 
järelevalve all, kes on neid kasutusjuhiseid lugenud ja neist aru saanud.
14-aastastele ja vanematele lastele tuleb anda juhised roboti ohutu 
kasutamise kohta ja nad peavad mõistma kaasnevaid ohte.
Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
Avalikus keskkonnas ei tohi robot olla laste käeulatuses. Ärge jätke robotit 
lastega, isegi kui see on välja lülitatud.
Robot on raske. Kui laps Pepperi destabiliseerib, võib see kukkuda ja last vigastada.
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Kael Käsi Küünarnukk Puus Põlv

Ohutusteave

Tuleoht
Pepper sisaldab mõningaid elektrilisi ja sisemisi komponente, mis võivad tavakasutusel kuumeneda.
Tuleohu vältimiseks võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.
• Kasutaja vastutab kohalikele standarditele vastava elektripaigaldise olemasolu eest.
• Kasutage Pepperiga ainult SoftBank Roboticsi tarnitud toitekaablit.
• Ärge kasutage akulaadurit ja/või toitejuhet, kui neil on kahjustuse või liigse kulumise märke.
• Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
• Ärge sisestage midagi Pepperi keresse.
• Jälgige, et te Pepperile ei satuks mingeid vedelikke. Kui kahtlete, siis ärge kasutage. 
• Veenduge enne Pepperi uuesti kasutamist, et kõik komponendid oleks täiesti kuivad.
• Ärge püüdke kuivatada robotit välise soojusallikaga, näiteks fööniga.
• Ärge kasutage Pepperi läheduses tuleohtlikke gaase sisaldavaid aerosooltooteid.
• Ärge käitage Pepperit plahvatusohtlikus keskkonnas.
• Pepperi töötemperatuur peab olema vahemikus 5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F).
• Ärge kasutage akulaadurit, kui toatemperatuur ületab 40 °C (104 °F).

Ärge kunagi riietage robotit, sest see võib takistada Pepperi õhuavasid, 
katta tuvastusandurid ja takistada liigendite õiget töötamist.

Ärge asetage midagi roboti pähe, sealhulgas mis tahes mütse või 
parukaid, sest need võivad suurendada roboti töötemperatuuri, 
mis võib põhjustada ootamatu väljalülitamise või robotit kahjustada.

Ärge pange robotile pähe mis tahes prille (võltse või päris) või 
silmaklappe, samuti ärge pange roboti külge mingeid aksessuaare.

Mehaaniline oht
Ärge destabiliseerige Pepperit, robot on raske, võib kukkuda ja teid vigastada.

Pepperil on liikuvaid osi, mis võivad põhjustada muljumist ja muid potentsiaalselt 
tõsiseid vigastusi.
Järgige Pepperi läheduses töötades järgmiseid ettevaatusabinõusid.
• Vältige tavatingimustes roboti kandmist või puudutamist, kui robot liigub, 

kõnnib või tõuseb üles.
• Ärge asetage oma käsi roboti mis tahes liigestele, nii nagu on näidatud piltidel.
• Ärge kõndige rullikutele liiga lähedal, Pepper võib üle teie varvaste sõita.
• Kui Pepper on 180° või 360° alusega, saab robot selle lisavarustusega liikuda.  

Ärge astuge alusele ega asetage oma jalgu selle ette.
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Laser- ja infrapunateave
• Laserid ja infrapunaseadmed aitavad Pepperil oma keskkonnaga ohutult suhelda.
• Hoiatus (1M-klassi laserid): nähtamatu laserikiirgus. Ärge vaadake otse optiliste seadmetega 

(nt silmaluubi, luubi või mikroskoopidega) 100 mm läheduselt, sest see võib põhjustada 
püsivaid silmakahjustusi.

• Ettevaatust! Juhtimisseadmete kasutamine või kohanduste või muude kui siin kirjeldatud 
toimingute tegemine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

• Robotil on kuus 1M-klassi laserit (A kuni F) ja kaks infrapunadioodi (G ja H).
• 1M-klassi laserid on sertifitseeritud standardi IEC60825-1:2007 kohaselt (lainepikkus: 808 nm; 

maksimaalne kiirgusvõimsus: < 9 mW; impulsi kestus: < 15 ms).
• Infrapunadioodid on klassifitseeritud EXEMPT-gruppi standardi IEC62471 väljaande 1 kohaselt.
• Laserite kohta leiate lisateavet peatükist „Pepperi andurivahemikud“

Pepperi andurivahemikud
Pepper suudab tuvastada enda ümber olevaid objekte erinevate sisseehitatud andurite 
abil. Siiski on erandlikke piirkondi, mida Pepper ei suuda katta. Ärge paigutage nendesse 
piirkondadesse ühtegi objekti.

Keskkonnaoht
• Pepper ja selle liitium-ioonaku on projekteeritud, toodetud ning kontrollitud 

rahvusvaheliste keskkonnaeeskirjade kohaselt.
• Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka.
• Inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks soovitame viia seadme jäätmete 

kogumispunkti.
• Lisateabe saamiseks pöörduge jäätmekäitlusettevõtte poole.

Ohutusteave

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°

3D-ANDURI TUVASTUSTSOON

SONARI TUVASTUSTSOONID

INFRAPUNA TUVASTUSTSOONID

LASERI JA ANDURI TUVASTUSTSOONID (HORISONTAALNE)

LASERI JA ANDURI TUVASTUSTSOONID (VERTIKAALNE)

PIMEALA

Märkus. Loetavuse huvides ei kuvata siin kogu andurite teavet.

3 cm 3 cm
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Ohutusteave

Pepperi kasutamine meditsiiniseadmete läheduses
OLULINE MÄRKUS TERVISHOIUKESKKONDADES KASUTAMISE KOHTA
SoftBank Roboticsi tooted ei ole meditsiiniseadmed ega ole loetletud standardite UL ega 
IEC 60601 (ega võrdväärsete) all.
Elektroonikaseadme raadiosageduslained võivad teiste elektroonikaseadmete tööd negatiivselt 
mõjutada ja põhjustada nende talitlushäireid.
Seade on projekteeritud, katsetatud ja toodetud raadiosageduslikku edastust reguleerivate eeskirjade 
kohaselt sellistes riikides nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan ja Euroopa Liidu riigid.
Seega tuleb tarvitusele võtta järgmised ettevaatusabinõud.

Südamestimulaatorid
Tervishoiutööstuses tegutsevate tootjate ühendus soovitab südamestimulaatori häirete 
vältimiseks hoida juhtmevabade seadmete ja südamestimulaatori vahel vähemalt 15 cm (6 tolli).
Südamestimulaatori kasutajad ei tohiks seega robotit oma rinna lähedal kanda.
Kui on põhjust häirimise kahtlustamiseks, lülitage robot kohe välja.

Muud meditsiiniseadmed
Muude meditsiiniseadmete kasutajatel tuleb konsulteerida seadme tootja või arstiga, et teha 
kindlaks, kas esineb muid piiranguid.

Akulaadur ja aku
• Akulaadur ei ole veekindel. Hoidke seda alati kuivas kohas. Ärge kasutage akulaadurit, 

kui see on puutunud kokku vihma või vedelikega ega niiskusega küllastunud keskkonnas, 
nt vannitoas.

• Olge akulaaduri puudutamisel ettevaatlik. Laadimise ajal võib akulaadur olla väga kuum, 
see on tavaline ja ette kavatsetud.

• Elektripistiku ja -kaabli kahjustuste vähendamiseks tõmmake akulaaduri lahutamiseks 
pistikust, mitte kaablist.

• Ärge demonteerige laadurit. Ärge kunagi avage, muutke ega püüdke akulaadurit ise parandada.
• Akul on turvalukusüsteem. Ärge kunagi laske akul täielikult tühjeneda, see muutub 

kasutuskõlbmatuks.
• Laadige kindlasti akut vähemalt kord kolme kuu jooksul või nädala jooksul, kui aku tase 

on madal.
• Ärge demonteerige kunagi liitium-ioonakusid.
• Kui liitium-ioonaku on kahjustunud või lekib, pöörduge SoftBank Roboticsi tugiteenuse poole.

Nööpelement
Sellel tootel on nööpelement, mida kasutatakse reaalajakella energiaga varustamiseks ja toote 
sätete alles hoidmiseks. See on loodud kestma sama kaua kui toode.
Nööpelementi tohib hooldada või asendada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
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Tehnilised spetsifikatsioonid

ROBOT

Füüsiline teave

Roboti suurus Vt diagramme

Pakendi suurus (H × W × L) 1400 × 580 × 580 mm 
55,1 × 22,8 × 22,8 tolli

Kaal 29,6 kg / 65,2 naela 

Kaal koos pakendiga 41,4 kg / 91,3 naela 

Töökeskkond

Töötemperatuuri vahemik 5 °C kuni 35 °C 
41 °F kuni 95 °F

Töötamise niiskusvahemik 20% kuni 80% 

IP-kaitseklass IPX0

Hoiu tingimused Hoiutemperatuuri vahemik 5 °C kuni 45 °C
41 °F kuni 113 °F

AKULAADUR
Sisendpinge 100–240 V vahelduvvool / 50–60Hz

Väljundpinge 28,6 V

Väljundvool 8A max

Töötemperatuuri vahemik 5° C kuni 35° C

AKU
Pinge 26,46 V tüüpiline

Mahutavus 30 Ah tüüpiline

Energia 795 Ah

Sekundaarelemendid 18650 liitium-ioonelementi

Aku tööaeg Minimaalne 7 tundi

Tavaline 12 tundi

Maksimaalne 20 tundi

Roboti hoiundamine temperatuuril 25° C Aku tööaja kadu 20% / aastas

Isetühjenemine 3,5% / kuus

Laadimise kestus (robot on välja lülitatud): 
0% kuni 100% 0 kuni 100% 8 h ja 20 min

25,5 tolli
648 mm

47,6 tolli
1208 mm

18,9 tolli
480 mm

16,7 tolli
424 mm

16,2 tolli
412 mm

53,4 tolli
1356 mm

47,4 tolli
1203 mm
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Tugiteenus

SoftBank Robotics Europe
Pariis, Prantsusmaa

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

SOFTBANK ROBOTICS ja SOFTBANK ROBOTICSI logo on SOFTBANK GROUPI kaubamärgid. 
PEPPER ja PEPPERI logo on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE’I kaubamärgid. 
Muud selles dokumendis kasutatud kaubamärgid, ärinimed ja logod viitavad kaubamärkide ja 
ärinimede olemusele või nende toodetele. 
SOFTBANK ROBOTICS loobub omandiõigusest teistele kaubamärkidele ja nimedele. PEPPERI 
disain on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE’I omand. Kõik selle dokumendi pildid on mittesiduvad, 
neid võidakse muuta ja need on SOFTBANK ROBOTICS EUROPE’I omandid.
SoftBank Robotics Europe – 43 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Pariis – Prantsusmaa
RCS Pariis 483 185 807 – SAS äriühingu osakapital 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, Hiina

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Jaapan

Kui Pepperil on probleem
Kui teil on robotiga probleem, kontrollige enne tugiteenusega kontakteerumist järgmisi 
punkte. 
• Kas stoppnupp on lahti lukustatud?
• Kas aku on laetud?
• Kas olete Pepperi VÄLJA ja uuesti SISSE lülitanud? 
Kui Pepper ikka ei tööta:
1. hankige oma roboti seerianumber.

2. Pöörduge tugiteenuse poole.

Tekst ja numbrid
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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