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Tietoja

Lue tämä asiakirja, ennen kuin alat käyttää Pepper (jatkossa ‘‘Pepper’’, ’’robotti’’ tai ‘‘hän’’). 
Säilytä asiakirjalukemisen jälkeen myöhempää käyttöä varten.
Tämä robotti liikkuu itsestään, sen käsittely väärin voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vammoja.

Tämän asiakirjan uusin versio on käytettävissä verkossa: 

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

TÄRKEÄÄ: Suosittelemme lämpimästi, että robottia käsittelevät henkilöt noudattavat näitä 
ohjeita ja turvamääräyksiä oman turvallisuutensa vuoksi. JOS NÄIN EI TOIMITA, PEPPERIN 
TAI AKKULATURIN TAKUU VOI RAUETA. Ohjeet auttavat suojelemaan robottia, akkulaturia 
ja niiden käyttöympäristöä vahingoilta. 

Tämä asiakirja käsittelee hävittämistä, kierrättämistä ja teknisiä tietoja, mutta se ei kata 
kaikkia mahdollisia tilanteita. 
Musta aina, että ihmisten turvallisuus tulee ensin ja vasta sitten robottien turvallisuus. 
Noudata asennus- ja käyttöohjeita tarkasti ja säilytä ne turvallisuutta ajatellen. 

Pepperiä ole tarkoitettu lasten  tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, 
emotionaaliset, aistimelliset tai älylliset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta 
tai tietämystä, joko
* alle 14-vuotiaita lapsia valvoo näiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka on lukenut ja 
ymmärtänyt nämä ohjeet. 
TAI 
* vähintään 14-vuotiaat lapset, joille on annettu ohjeita tuotteen turvallisesta käytöstä ja 
jotka ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Muita lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki Pepperin kanssa.  

i



Pepper tuli markkinoille vuonna 2014 ja se on maailman ensimmäinen sosiaalinen 
humanoidirobotti, joka on suunniteltu olemaan intuitiivisessa vuorovaikutuksessa 

ihmisten kanssa.

Tien avaaja
Monien anturiensa ansiosta Pepper 
havaitsee ihmisiä ympäristössään ja 
kiinnittää heidän huomionsa aloittamalla 
vuorovaikutuksen äänellä tai siirtymällä 
ihmisten luo aloittaakseen puhelun  
oma-aloitteellisesti.

Miellyttävä
Pepper on optimaalisen kokoinen, sen 
pituus on 120cm (4 jalkaa), sen huomion 
kiinnittävä ulkomuoto ja humanoidimainen 
käyttäytyminen saavat sen erottumaan 
heti joukosta, se vetää puoleensa  
helposti kaiken huomion ja luo 
emotionaalisen yhteyden  
ihmisten kanssa.

Muokattavissa
Pepper on kehittynyt ohjelmointialusta, 
joka tarjoaa lukemattomasti 
mahdollisuuksia käyttäjän kokemuksen 
rikastamiseksi, ja robottia voi käyttää eri 
sektoreilla, kuten vähittäismyynnissä, 
pankeissa, matkailualalla, työtiloissa, 
julkishallinnossa, terveydenhoidossa  
ja koulutusalalla.

Verkkoyhteydessä
Pepper tarjoaa mahdollisuuden 
saada miellyttävän kokemuksen 

erilaisten pilvipalveluiden ja 
tietokantojen avulla ja laajentaa 
robotin teknisiä ominaisuuksia, 

kuten kognitiivista tietojenkäsittelyä, 
reaaliaikaista viestintää ja 

tiedonkeruuta runsaamman 
palveluvalikoiman  

saamiseksi.

Helppo hyväksyä
Pepper on ystävällinen,  

turvallinen ja epäluuloton 
ja onnistuu tekemään 

vuorovaikutuksesta miellyttävän  
ja mieleenpainuvan.

Nauti uuden ystävän seurasta! 

Kuka on Pepper
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Mikrofoni

Tapit (ks. s.9)
Kaiutin

Kamera

* valinnainen
Levyjen käyttö edellyttää erityistä NAOqi-versiota. 

Yleisesittely

5

Pehmeä suojus  
ja Stop-painike

Hartian LED-valot

Latausläppä

Rintapainike

360° levy*

180° levy*

Pepper

Pepper, 360° 
levy

Pepper, 180° 
levy

Pepper on saatavissa 
kolmena eri versiona. 

Tällä erolla ei ole mitään 
merkitystä laitteen 

käyttämiselle. 

i



Taskuopas
Sertikaatti

Mitä laatikossa on

6

Akkulaturi ** 
ja AC-johto

* Kolme mallia saatavissa.
** Saatavissa on kaksi akkulaturimallia.

Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä: 
www.softbankrobotics.com/support

Lonkkatappi

Polvitappi



Pepperin ottaminen laatikosta
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Pepper on painava! Ole varovainen käsitellessäsi robottia.

1

2

Vedä 
ramppi 

ulos.

Säilytä 
laatikko 

ja suojat. 
Tarvitset niitä 
säilyttäessäsi 

Pepperiä. 3

Pepper voi olla epävakaa ja kaatua, 
jos sitä ei aseteta oikeaan asentoon.

Turva-asento Väärä asento

KG

Laitta kätesi Pepperin käsivarsien alle ja nosta Pepper hitaasti ulos.4

!
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Pepperin ottaminen laatikosta

Irrota nauha ja kaikki suojat.6

Irrota tapit.
7

Naps!
Vapauta Stop-painike ja sulje pehmeä suojus.

9

Avaa pehmeä suojus ja laita tapit niille 
varattuihin koloihin.

8

Jos kaipaat  
lisätietoja, katso s.9.

i
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Tappien käyttö

Muista 
laittaa tapit 
säilytykseen 

käytön jälkeen.

Älä asenna tappeja, 
kun Pepper on päällä.

!

Tapit asennettu Tapit poistettu

Polvi- ja 
lonkkanivelet 

liikkuvat vapaasti. 

Asenna tapit vain seuraavissa tapauksissa:
• Pepperin puhdistaminen.
• Pepperin laittaminen takaisin laatikkoon.
• Pepperin laittaminen turva-asentoon.

Polvi- ja 
lonkkanivelet 
ovat lukittuja.

Tappien säilytys

Tappien käyttö

1 2

Vain silloin, kun Pepper on sammutettu/OFF:

i
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Pepperin lataaminen 

Pepper on latauksessa.

Pepper on täydessä latauksessa.

ALDE410004-akkulaturi

Pepper on latauksessa.

Pepper on täydessä latauksessa.

Akkulaturi on kytketty.

T0000001-akkulaturi

Irrota muovikalvo akkulaturista.

1
2 3

Naks!

Huomaa, että akkulatureita on kahta tyyppiä. LED-valojen toimintaa vaihtelee 
akkulaturin mallin mukaan. Akkulaturin mallin voi löytää kotelolta.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Latausaika ~8h

Akun käyttöikä 7~20h 
Käytöstä riippuen

i
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Paikan valitseminen

Pepperin liikuttaminen

90 cm

Varmista, että 
Pepperin ympärillä on 
tilaa vähintään 90 cm 

(~35,4’’).

2

Laita toinen käsi 
hartialle ja toinen 
lonkalle.

2
Rullaa Pepper 
varovasti uuteen 
paikkaan.

3

Varmista, että  
Pepperin ympärillä ei 
ole kaltevaa pintaa tai 

portaita.

3

Avaa latausläppä 
vapauttaaksesi 
jarrut. 

1

Varmista, että Pepper 
on tasaisella ja 

vaakasuoralla pinnalla. 
Vältä mattoja. 

1

Varmista, että uusi paikka täyttää Pepperin käyttövaatimukset.

Jos kaipaat lisätietoja, katso osaa Turvallisuus (s.19).
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Pepperin kytkeminen päälle

Pepperin konfiguraatio voi vaihdella robotin 
ohjelmaversion mukaan.

Ognak 
Gnuk!

Naks!

Paina rintapainiketta kerran ja odota.

Seuraa tabletin ohjeita Pepperin ohjelmoimiseksi.

~2 minuuttia

Pepperin kytkeminen päälle

Pepperin asetusten teko ensimmäistä kertaa

Kun konfiguraatio on tehty, Pepper on käyttövalmis.

Jos kaipaat lisätietoja (pääsy parametreihin, sisällön hallinta, 
sovellusten kehittäminen ja muuta), käy sivuilla: 

www.softbankrobotics.com/support 
ja katso jälleenmyyjän asiakirjoja.

Seistessään Pepper on kytkeytynyt päälle, mutta se ei ole vielä valmis 
vuorovaikutukseen. Hän on valmis, kun:
• Pepper on tarkastanut ympäristönsä, 
• silmät ovat valkoisia.

2

Ennen Pepperin kytkemistä päälle on tarkistettava seuraavat seikat: 
- paikka on sopiva (s.10),
- Stop-painike on vapautettu (s.15),
- tapit on irrotettu (s.16).

1
Naps!

i
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Vuorovaikutus Pepperin kanssa

Ohjeiden kuunteleminen

Pepper kuuntelee, kun: 
- Pepper katsoo sinua.

- Älä puhu yhtä aikaa.
- Käytä lyhyitä lauseita.
- Älä puhu liian nopeasti!

Peperin kanssa puhuminen

Olkapään LED-valot ilmoittavat käyttäjälle uudesta tiedosta. Ilmoitusten väri  
ilmaisee, minkä tyyppisestä informaatiosta on kyse. Ilmoitukset häviävät heti,  

kun ongelma on ratkaistu. 

Tarkasta, vilkkuvatko hartian LED-valot. 
1

Paina lyhyesti 
rintapainiketta kerran 
ohjeen kuuntelemiseksi.

2

Jos hartian LED-valot ovat keltaiset tai punaiset, Pepperillä voi olla 
ongelma. Jos tarpeen ota yhteyttä tukeen (s.24).

3

Pepperin kuuntelualue on kapea. 
Säilytä katsekontakti, kun olet 
vuorovaikutuksessa Pepperin 

kanssa.

Pepper ei pysty puhumaan, ellei siihen ole 
asennettu sopivaa ohjelmaa (s.12).

Naks!

...
Tietoja

Varoitus!

Virhe

i

i
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Pepperin käyttö

Valmiuskäyttö

Unitilassa Pepper ei puhu eikä liiku.
Kun kosketat päätä, Pepper herää, nouse ylös ja katsoo ympärilleen.

Seisova asento Turva-asento

Zzzz

Lepotilassa

Lepotilassa kaikki toiminnot lakkaavat ja moottorit sammuvat. Pepper ei puhu tai liiku.

Seisova asento Turva-asento

Naks!
Naks!

*huokaus*

Kosketa päätä 
poistuaksesi 

unitilasta.

Laita kätesi 
etukameralle ja pään 
päälle 3 sekunniksi.  

Paina rintapainiketta lyhyesti kaksi 
kertaa tai keskeytä lepotila.
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Pepperin sammuttaminen

Töks, 
töks!

~1 minuutti

Pepperin sammuttaminen rintapainikkeen avulla

Seisova asento Turva-asento

Pito
~4 sekuntia

Pepperin sammuttaminen Stop-painikkeen avulla

Voit painaa Stop-painiketta pehmeän päällyksen läpi.

Turvallisuuden takia, kun:
• Kun Pepper on sammutettu
• Kun Pepper on laatikossaan ja/tai varastoituna
• Puhdistettaessa

Hätätapauksessa, kun Pepper on kytketty päälle, esim.:
• Nestettä on roiskunut. 
• Pepper on kaatunut
• Robotti käyttäytyy odottamattomalla tavalla

Stop-painikkeen vapauttaminen

Naps!

1 2
Kun Stop-painiketta on painettu, 
se tulee vapauttaa, ennen kuin 
Pepperin voi käynnistää, sulje 

sitten pehmeä päällys huolella.

Pakkosammutus: Jos Pepper ei reagoi tai se ei sammu normaalisti (yllä esitetyllä 
tavalla), paina rintapainiketta, kunnes Pepper sammuu.
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Pepperin hoitaminen ja varastointi

Tarvittaessa voit 
asentaa tapit.

(Katso s.9)

Käytä pehmeää 
kuivaa kangasta tai 
puhdistuspyyhkeitä.

Älä käytä vettä.

Älä käytä alkoholia 
tai ammoniakkia 
sisältäviä 
puhdistusaineita.

Pepperin puhdistaminen.

Pepperin varastointi

1. Pepperin sammuttaminen 
2. Paina Stop-painiketta.
3. Lataa Pepper kokonaan.
4. ÄLÄ asenna tappeja, muuten Pepper voi kaatua.
5. Varmista, että varastointipaikka vastaa turvasuosituksia  

(katso turvallisuutta sivulla 19).

Jos laatikko on vielä jäljellä, käytä sitä Pepperin 
varastoimiseen.

Pitkäaikaisessa varastoinnissa 
Pepper on ladattava vähintään kolmen 
kuukauden välein, muuten akusta tulee 

käyttökelvoton.

!

Varmista, että Pepper on 
sammutettu ja irrotettu 

sähköverkosta ja että  
Stop-painike on painettu alas, 

kun puhdistat robottia.

!

Naks!
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Pepperin laittaminen takaisin laatikkoon

6

Ole varovainen,  
kun tapit on 
asennettu, 

Pepperin povet 
ja lantio liikkuvat 

vapaasti.

!

Tuo Pepper takaisin laatikon eteen ja varmista, 
että latausläppä on suljettu. 

Ota tapit pois säilytyspaikastaan ja laita 
ne omille paikoilleen.

5

Pepperin laittaminen laatikkoon

Pepperin tulee 
olla sammutettuna 

ja Stop-painike 
painettuna.

1
4

2

3
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Nosta Pepper  
seisovaan asentoon, 

kun työnnät sen laatikkoon. 

Pepperin laittaminen takaisin laatikkoon

Säädä Pepper laatikossaan

109

7

11 Sulje laatikko vahvalla teipillä. 12

Ole varovainen, Pepper voi olla epävakaa.
!

Laita laatikko varovasti lattialle.
8

Akkulaturi
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Turvatietoja

TÄRKEÄÄ: On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät noudattavat näitä turvaohjeita oman 
turvallisuutensa takia, jos näin ei tapahdu, Pepperin tai akkulaturin takuu voi raueta.

Yleistä
Tämä taskuopas ja sen mukana seuraava sertifikaatti toimitetaan Pepperin laatikon mukana.  
Niissä on tärkeitä ja määräysten edellyttämiä tietoja.

Nämä asiakirjat on pidettävä Pepperin mukana robotin koko käyttöiän ajan.

Ohjeet auttavat suojelemaan robottia, akkulaturia ja niiden käyttöympäristöä vahingoilta. 
Muista aina noudattaa asennus- ja huolto-ohjeita tarkasti.

Muista aina, että ihmisten turvallisuus tulee ensin.

Näissä asiakirjoissa on myös tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä.

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

Älä koskaan yritä itse huolta robottia ja/tai sen virransyöttöä (koskee myös kotelon avaamista ja irrottamista). 
Varaosia ei myydä.
Sammuta Pepper, irrota akkulaturin liitäntä ja ota yhteyttä tukeen seuraavissa tapauksissa:
• Virtajohto tai laturi on kulunut.
• Laturi on vahingoittunut.
• Pepper on saannut mekaanisia vaurioita.
• Pepperin kotelon sisään on päässyt nestettä.
• Pepperistä tulee savua tai epätavallista hajua.
• Pepper ei näytä toimivan oikein.

Paikka
Pepper on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Älä käytä robottia ulkona.
Pepperin käytön kosteustaso ei saa olla yli 80 %.

Valvonta
Pepperiä ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön,  
joiden fyysiset,  aistimelliset tai älylliset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta 
puuttuu kokemusta tai tietämystä.
14-vuotiaiden lapsien täytyy olla näiden turvallisuudesta vastaava henkilö 
valvonnassa, joka on lukenut ja ymmärtänyt nämä ohjeet.
Vähintään 14-vuotiaille lapsille on annettava ohjeita tuotteen turvallisesta 
käytöstä ja joka ymmärtää siihen liittyvät vaarat.
Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
Julkisessa ympäristössä robotti ei saa olla lasten ulottuvilla.  
Älä jätä robottia lasten kanssa yksin, ei edes sammutettuna.
Robotti on painava! Jos lapset horjuttavat Pepperiä, se voi kaatua ja vahingoittaa lapsia.
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Kaula Käsivarsi Kyynärpää Lonkka Polvi

Turvatietoja

Palovaara
Pepperissä 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 Pepperin 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 Pepperin kotelon sisään. 
• Älä roiskuta mitään nestettä Pepperin päälle. Jos sinulla on epäilyksiä, älä käytä Pepperiä.  
• Varmista, että kaikki komponentit ovat kuivia, ennen kuin käytät Pepperiä uudestaan.
• Älä yritä kuivata robottia ulkopuolisella lämmönlähteellä, kuten hiustenkuivaajalla.
• Älä käytä tulenarkoja kaasuja sisältäviä aerosoleja Pepperin lähellä.
• Älä käytä Pepperiä räjähdysilmakehässä.
• Pepperin 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).

Älä koskaan pue robottia vaatteilla, se voi peittää Pepperin ilma-aukot 
ja havaintoanturit sekä estää nivelten normaalin toiminnan.

Älä laita robotin päähän mitään, ei hattua, lakkia tai peruukkia, mikä 
voi nostaa toimintalämpötilaa, mikä puolestaan voi sammuttaa robotin 
yllättäen tai vahingoittaa sitä.

Älä laita silmälaseja (oikeita tai leikkilaseja), silmälappuja robotin 
päähän, älä myöskään laita minkäänlaisia vaatteita robotille.

Mekaaniset vaarat
Älä huojuta Pepperiä, robotti on painava ja voi vahingoittaa sinua.

Pepperissä on liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa puristumisia ja mahdollisesti 
vaarallisia vammoja.
Noudata seuraavia varotoimia, kun työskentelet Pepperin lähellä:
• Normaalitilanteissa robottia ei saa kantaa sen liikkuessa, kävellessä tai 

noustaessa ylös.
• Älä laita kättäsi robotin nivelille erityisesti kuvan esittämillä tavoilla.
• Älä kulje liian lähellä pyöriä, Pepper voi ajaa varpaillesi. 
• Jos Pepper on varustettu 180° tai 360° levyllä, robotti voi liikkua ilman lisävarusteita.  

Älä astu levylle tai laita jalkaa levyn eteen.
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Tietoja laserista ja infrapunasta
• Laser- ja infrapuna-anturit auttavat Pepperiä olemaan vuorovaikutuksessa turvallisesti 

ympäristön kanssa.
• Varoitus (luokan 1M laserit): Näkymätöntä lasersäteilyä. Älä katso suoraan optisella 

instrumentilla (esim. suurennuslasilla tai mikroskoopilla) alle 100 m etäisyydeltä, 
voi vahingoittaa silmääsi pysyvästi.

• Varo: Jos käytät muita säätö- tai tehokkuusmenettelytapoja, kuin tässä on kuvattu, 
voit altistua vaaralliselle säteilylle.

• Robotissa on kuusi integroitua luokan 1M laseria (A - F) ja kaksi infrapunadiodia (G ja H).
• Luona 1M laserit on sertifioitua normin IEC60825-1:2007 mukaan (aallonpituus: 808 nm; 

maksimisäteilyteho: <9 mW; pulssin kesto: <15 ms).
• Infrapunadiodi on luokitettu EXEMPT-ryhmään noudattaen IEC62471-standardia, versio 1.
• Jos kaipaat lisätietoja lasereista, katso kappaletta ”Pepper-anturien käyttöalueet”.

Pepper-anturien käyttöalueet
Pepper voi havaita kohteita ympärillään käyttäen useita integroituja antureita. On kuitenkin tiettyjä 
alueita, joita Pepper ei voi havaita. Älä laita tälle alueelle mitään esineitä.

Ympäristön vaarat
• Pepper ja sen litiumioniakut on suunniteltu, valmistettu ja laatutarkastettu 

noudattaen kansainvälisiä ympäristövaatimuksia.
• Älä hävitä tuotetta talousjätteen kanssa.
• Ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi suosittelemme,  

että toimitat laitejätteet erityiseen keräyspisteeseen.
• Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteys paikalliseen jätteidenkäsittelypalveluun.

Turvatietoja

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12°

11,5°

60°

18°

71°

40cm

50cm

85cm

100cm42cm64cm  

22cm27cm

45°

60°

60°

60°

60°60°

60°

30°30°

2°2°

60°

50cm50cm

18,5°

3D-ANTURIN HAVAINTOALUE

KAIKULUOTAIMEN HAVAINTOALUEET

INFRAPUNAHAVAINTOALUEET

LASER- JA INFRAPUNA-ANTURIEN HAVAINTOALUEET 
(VAAKATASO)

LASER- JA INFRAPUNA-ANTURIEN HAVAINTOALUEET 
(PYSTYTASO)

SOKEA ALUE

Huomaa: Lukemisen helpottamiseksi kaikkia anturitietoja ei 
esitetä tässä.

3 cm 3 cm
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Turvatietoja

Pepperin käyttö lääkintälaitteiden lähellä
TÄRKEÄ HUOMAUTUS TERVEYDENHOITOYMPÄRISTÖSSÄ TAPAHTUVAA KÄYTTÖÄ VARTEN:
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 noudatettava seuraavia varotoimia:

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

Akkulaturi ja akku
• Akkulaturi ei ole vesitiivis. Pidä se aina kuivana. Älä käytä akkulaturia, jos se on alttiina 

sateelle tai  nesteille, tai muu kosteus on kyllästynyttä, kuten kylpyhuoneissa.
• Ole varovainen koskettaessasi akkulaturia. Latauksen aikana laturi voi olla hyvin kuuma, 

mutta se on normaalia toimintaa.
• Jotta et vahingoittaisi sähköjohtoa ja tulppaa, vedä tulpasta eikä johdosta irrottaessasi 

laturia verkosta. 
• Älä pura akkulaturia. Älä koskaan yritä itse avata, muuttaa tai yrittää korjata akkulaturia.
• Akussa on lukitusjärjestelmä. Älä koskaan anna akun tyhjetä kokonaan tai akusta tulee 

käyttökelvoton. 
• Muista ladata akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein tai viikon kuluessa,  

jos akun jännitetaso on hyvin matala.
• Älä koskaan avaa litiumioniakkuja.
• Jos litiumioniakku vahingoittuu tai vuotaa, ota yhteyttä SoftBank Robotics- tukeen.

Nappikenno
Tässä tuotteessa on nappikenno, jota käytetään syöttämään virtaa reaaliaikaiselle kellolle ja 
takaamaan, että laitteen asetukset pysyvät muuttumattomina. Se on suunniteltu kestämään 
yhtä pitkään, kuin itse tuote.
Vain pätevän huoltoteknikon tulee huoltaa tai vaihtaa nappikenno.
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Tekniset tiedot

ROBOT

Fyysiset tietoja

Robotin koko Katso kuvaa

Pakkauksen koko (KxLxS) 1400 x 580 x 580 mm 
55.1’’ x 22.8’’ x 22.8’’

Paino 29,6 kg / 65,2 lb 

Paino pakkauksen kanssa 41,4 kg / 91,3 lb 

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila-alue 5 °C - 35 °C 
41 °F - 95 °F

Käyttökosteusalue 20% - 80% 

IP-suojausluokka IPX0

Varastoinnin 
olosuhteet Varastointilämpötila-alue 5 °C - 45 °C

41 °F - 113 °F

AKKULATURI
Tulojännite 100-240V AC / 50-60Hz

Lähtöjännite 28.6V

Lähtövirta 8A maksimi

Käyttölämpötila-alue 5° C - 35° C

AKKU
Jännite 26,46V tyyp.

Kapasiteetti 30Ah tyyp.

Energia 795 Ah

Toisiokennot 18650 li-ioni-kennot

Akun käyttöaika Minimi 7 tuntia

Tyypillinen 12 tuntia

Maksimi 20 tuntia

Robotin varastointi 25° C Akun käyttöajan menetys 20% / vuosi

Itse latautuva 3,5% / kuukausi

Latauksen kesto (robotti sammutettu): 0% - 100% 0 - 100% 8h 20 min

25,5’’
648 mm

47,6’’
1208 mm

18,9’’
480 mm

16,7’’
424 mm

16,2’’
412 mm

53,4’’
1356 mm

47,4’’
1203 mm
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Tuki

SoftBank Robotics Europe
Pariisi, Ranska

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

SOFTBANK ROBOTICS ja SOFTBANK ROBOTICS -logo ovat SOFTBANK GROUP -konsernin 
tavaramerkkejä. 
PEPPER ja PEPPER-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. PEPPER-malli on 
SOFTBANK ROBOTICS EUROPE -yhtiön omaisuutta. Kuvat eivät ole oikeudellisesti sitovia, niitä 
voidaan vaihtaa ja ne ovat SOFTBANK ROBOTICS EUROPE -yhtiön omaisuutta.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Pariisi - Ranska
Pariisin kaupparekisteri (RCS) 483 185 807 - Osakepääoma 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, Kiina

SoftBank Robotics Corp
Tokio, Japani

Jos Pepperissä on ongelma
Jos sinulla ongelmia robotin kanssa, tarkista seuraavat seikat ennen yhteydenottoa. 
Tuki: 
• Onko Stop-painike on vapautettu?
• Onko akku ladattu?
• Oletko sammuttanut Pepperin ja kytkenyt sen takaisin päälle?  
Jos Pepper ei toimi edelleenkään:
1. Varaa robottisi sarjanumero.

2. Ota yhteyttä tukeen.

Teksti ja numerot
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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