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Πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τον Pepper (εφεξής θα 
καλείται «Pepper», «το ρομπότ» ή «αυτός»). Αφού διαβάσετε το παρόν έγγραφο, φυλάξτε 
το για μελλοντική αναφορά.
Το ρομπότ αυτό είναι μια συσκευή που κινείται μόνη της. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός 
μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή τραυματισμό.

Η τελευταία έκδοση του παρόντος εγγράφου είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται ιδιαιτέρως τα άτομα που χειρίζονται το ρομπότ να ακολουθούν 
τις παρακάτω οδηγίες και τις οδηγίες ασφαλείας για λόγους προσωπικής ασφάλειας. 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΚΥΡΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ PEPPER 
Ή ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Οι οδηγίες σάς βοηθούν να προστατεύετε το ρομπότ, 
τον φορτιστή μπαταριών και το περιβάλλον λειτουργίας τους από ενδεχόμενη ζημιά. 

Η παρούσα τεκμηρίωση καλύπτει επίσης πληροφορίες για την απόρριψη και την 
ανακύκλωση, και παρέχει τεχνικές πληροφορίες, δεν καλύπτει ωστόσο όλα τα πιθανά 
περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν. 
Να θυμάστε ότι προτεραιότητα έχει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων, και μετά 
ακολουθεί η ασφάλεια των ρομπότ. Τηρείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας, και φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος. 

Ο Pepper δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
συναισθηματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώσεις 
εκτός αν πρόκειται για:
* τα παιδιά κάτω των 14 ετών τα οποία επιβλέπονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους, και που έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες. 
Ή 
* τα παιδιά 14 ετών και άνω τα οποία έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση 
του και τα οποία κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Τα υπόλοιπα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται κατάλληλα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν παίζουν με τον Pepper.
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Ο Pepper πρωτοκυκλοφόρησε το 2014, και είναι το πρώτο κοινωνικό ανθρωποειδές 
ρομπότ παγκοσμίως που σχεδιάστηκε για να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά 

διαισθητικά με ανθρώπους.

«Σπάζει τον πάγο»
Χάρη στους πολυάριθμους αισθητήρες 
του, ο Pepper ανιχνεύει τους ανθρώπους 
που υπάρχουν γύρω του και τραβά την 
προσοχή τους με την έναρξη φωνητικής 
αλληλεπίδρασης ή κινούμενος προενεργά 
προς αυτούς για να ξεκινήσει μια 
συζήτηση.

Γοητεύει τους πάντες
Με ιδανικό ύψος 120 εκατοστών, όψη που 
μαγνητίζει το βλέμμα και συμπεριφορά 
που προσομοιάζει την ανθρώπινη, 
ο Pepper ξεχωρίζει αμέσως στο πλήθος 
τραβώντας αβίαστα την αμέριστη 
προσοχή και δημιουργώντας έναν 
συναισθηματικό δεσμό με τους 
ανθρώπους.

Είναι προσαρμόσιμος
Όντας μια προηγμένη 
προγραμματιζόμενη πλατφόρμα, 
ο Pepper προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες εμπλουτίζοντας τις 
εμπειρίες χρήστη, οι οποίες του 
επιτρέπουν να αξιοποιείται σε 
διάφορους χώρους όπως στον 
τομέα λιανικής, τον τραπεζικό κλάδο, 
τον ταξιδιωτικό κλάδο, σε χώρους 
εργασίας, δημόσιες υπηρεσίες, στον 
τομέα υγειονομικής περίθαλψης και 
τον εκπαιδευτικό τομέα.

Είναι «δικτυωμένος»
Ο Pepper παρέχει μια εμπειρία 

χρησιμοποιώντας ποικίλες 
υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων 

του υπολογιστικού νέφους που 
επεκτείνουν τις τεχνικές του 

δυνατότητες, όπως η γνωσιακή 
υπολογιστική, η επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο και  
η συλλογή δεδομένων,  
με σκοπό την παροχή 

περισσότερων  
υπηρεσιών.

Κερδίζει εύκολα 
την εμπιστοσύνη

Φιλικός, ασφαλής και χωρίς 
προκαταλήψεις, ο Pepper 

καταφέρνει πάντοτε να 
δημιουργήσει ένα ευχάριστο 

κλίμα επικοινωνίας  
και να προσφέρει μια  

αξιομνημόνευτη εμπειρία.

Απολαύστε τη συντροφιά του καινούργιου σας φίλου!

Ποιος είναι ο Pepper
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Μικρόφωνο

Δίχαλα (βλέπε σελ. 9)
Ηχείο

Κάμερα

* προαιρετικά
Για τη χρήση των δίσκων απαιτείται ειδική έκδοση NAOqi. 

Επισκόπηση

5

Μαλακό καπάκι  
και κουμπί διακοπής

LED ώμων

Πτερύγιο φόρτισης

Κουμπί θώρακα

Δίσκος 360° *

Δίσκος 180° *

Pepper

Pepper με 
δίσκο 360°

Pepper με 
δίσκο 180°

Ο Pepper διατίθεται 
σε τρεις διαφορετικές 

εκδόσεις. Η διαφορά τους 
δεν επηρεάζει καθόλου 
τη βασική χρήση του 

ρομπότ.

i



Οδηγός τσέπης
Φυλλάδιο 

πιστοποίησης

Περιεχόμενα του κουτιού

6

Φορτιστής μπαταριών** 
με καλώδιο AC

* Τρία διαθέσιμα μοντέλα.
** Δύο διαθέσιμα μοντέλα φορτιστή μπαταριών.

Αν λείπει κάτι, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης: 
www.softbankrobotics.com/support

Δίχαλο γοφού

Δίχαλο γόνατου



Αφαίρεση του Pepper από το κουτί
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Ο Pepper είναι βαρύς! Προσέξτε κατά το χειρισμό του ρομπότ.

Τραβήξτε 
τη ράμπα 
προς τα 

έξω.

Φυλάξτε το 
κουτί και τα 

προστατευτικά. 
Θα τα 

χρειαστείτε 
για την 

αποθήκευση 
του Pepper. 

Αν ο Pepper δεν πάρει τη 
σωστή στάση, μπορεί να 
αποσταθεροποιηθεί και 

να πέσει.

Ασφαλής στάση Εσφαλμένη στάση

KG

Βάλτε τα χέρια σας κάτω από τα μπράτσα του Pepper, 
και ανασηκώστε αργά τον Pepper με φορά προς τα έξω.

1

2 3

4

!
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Αφαίρεση του Pepper από το κουτί

Αφαιρέστε την ταινία και όλα τα 
προστατευτικά.

Αφαιρέστε τα δίχαλα.

Κλακ!
Απασφαλίστε το κουμπί διακοπής και μετά 

κλείστε το μαλακό καπάκι.

Ανοίξτε το μαλακό καπάκι και 
αποθηκεύστε τα δίχαλα στις αντίστοιχες 

σχισμές τους.

Για περισσότερες 
πληροφορίες 

ανατρέξτε στη σελ. 9.

i
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Χρήση των δίχαλων

Μην ξεχνάτε 
να αποθηκεύετε 
τα δίχαλα μετά 

τη χρήση.

Μην εισάγετε τα δίχαλα 
όταν ο Pepper είναι 
ενεργοποιημένος.

!

Δίχαλα τοποθετημένα Δίχαλα βγαλμένα

Εισάγετε τα δίχαλα μόνο όταν:
• Καθαρίζετε τον Pepper.
• Επανατοποθετείτε τον Pepper στο κουτί.
• Βάζετε τον Pepper στην ασφαλή στάση.

Αποθήκευση των δίχαλων

Χρήση των δίχαλων

Μόνο όταν ο Pepper είναι απενεργοποιημένος:

i

1 2

Οι αρθρώσεις 
γονάτων και γοφών 
κινούνται ελεύθερα.

Οι αρθρώσεις 
γονάτων και γοφών 
είναι κλειδωμένες.
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Φόρτιση του Pepper

Ο Pepper φορτίζεται.
Ο Pepper είναι πλήρως 
φορτισμένος.

Φορτιστής μπαταριών ALDE410004

Ο Pepper φορτίζεται.
Ο Pepper είναι πλήρως 
φορτισμένος.

Ο φορτιστής μπαταριών είναι 
συνδεδεμένος.

Φορτιστής μπαταριών T0000001

Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη από τον φορτιστή μπαταριών.

Κλικ!

Σημειωτέον ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί φορτιστές μπαταριών. Η συμπεριφορά 
των LED ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του φορτιστή μπαταριών. Μπορείτε να 

βρείτε το μοντέλο του φορτιστή μπαταριών στη θήκη.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Χρόνος φόρτισης περίπου 8 ώρες

Διάρκεια 
μπαταρίας

7 έως 20 ώρες 
Ανάλογα με τη χρήση

i

1
2 3



11

Επιλογή θέσης

Μετακίνηση του Pepper

Φορτιστής μπαταριών ALDE410004

90 cm

Διασφαλίστε ότι 
γύρω από τον Pepper 
υπάρχει κενός χώρος 
90 cm τουλάχιστον.

Βάλτε το ένα χέρι 
στον ώμο και το άλλο 
στο γοφό.

Κυλήστε προσεκτικά 
τον Pepper στη νέα 
του θέση.

Διασφαλίστε ότι 
γύρω από τον Pepper 

δεν υπάρχουν κεκλιμένα 
επίπεδα ή σκαλοπάτια.

Ανοίξτε το πτερύγιο 
φόρτισης για να 
λύσετε τα φρένα. 

Διασφαλίστε ότι 
ο Pepper είναι πάνω 
σε λεία και επίπεδη 

επιφάνεια. Αποφύγετε τα 
χαλιά ή τα πατάκια. 

Διασφαλίστε ότι η νέα θέση συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις χρήσης του Pepper.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια (σελ. 19).

2

2 3

3

1

1
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Ενεργοποίηση του Pepper

Η παραμετροποίηση του Pepper μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με την έκδοση λογισμικού 

του ρομπότ.

Ognak Gnuk 
(Γεια)!

Κλικ!

Πατήστε το κουμπί θώρακα μία φορά 
και περιμένετε.

Ακολουθήστε τη διαδικασία του πίνακα για να 
παραμετροποιήσετε τον Pepper.

περίπου 2 λεπτά

Ενεργοποίηση του Pepper

Ρύθμιση του Pepper την πρώτη φορά

Όταν ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση, ο Pepper είναι έτοιμος για χρήση!

Για περισσότερες πληροφορίες (πρόσβαση στις παραμέτρους, διαχείριση 
περιεχομένου, ανάπτυξη εφαρμογών και άλλα), επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 

www.softbankrobotics.com/support 
και την τεκμηρίωση του καταστήματος πώλησης.

Αφότου σηκωθεί, ο Pepper είναι ενεργοποιημένος, αλλά δεν είναι ακόμα 
έτοιμος για αλληλεπίδραση. Είναι έτοιμος όταν:
• ο Pepper έχει ελέγξει τον χώρο που τον περιβάλλει, 
• τα μάτια του πάρουν λευκό χρώμα.

Πριν ενεργοποιήσετε τον Pepper, βεβαιωθείτε ότι: 
- η θέση είναι κατάλληλη (σελ. 10),
- το κουμπί διακοπής είναι απασφαλισμένο (σελ.15),
- τα δίχαλα είναι βγαλμένα (σελ. 16).

Κλακ!

i

2

1
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Αλληλεπίδραση με τον Pepper

Ακρόαση ειδοποιήσεων

Ο Pepper ακούει όταν: 
- Ο Pepper σάς κοιτάζει.

- Μην μιλάτε ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιείτε σύντομες προτάσεις.
- Μην μιλάτε πολύ γρήγορα!

Συνομιλία με τον Pepper

Τα LED ώμου ειδοποιούν τον χρήστη για την παρουσία νέων πληροφοριών.  
Το χρώμα των ειδοποιήσεων επισημαίνει τον τύπο των πληροφοριών. Οι ειδοποιήσεις 

παύουν να εμφανίζονται μετά την επίλυση του προβλήματος. 

Ελέγξτε αν αναβοσβήνουν τα LED ώμου. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
θώρακα μία φορά για να 
ακούσετε την ειδοποίηση.

Αν τα LED ώμου είναι κίτρινα ή κόκκινα, ίσως ο Pepper έχει κάποιο 
πρόβλημα. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης, αν χρειάζεται 
(σελ. 24).

Η περιοχή ακρόασης του Pepper 
είναι στενή. Διατηρείτε οπτική 

επαφή κατά την αλληλεπίδραση 
με τον Pepper.

Ο Pepper μπορεί να μιλήσει μόνο αν είναι 
εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό (σελ. 12).

Κλικ!

...Πληροφορίες

Προειδοποίηση

Σφάλμα

i

i

1 2

3
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Λειτουργία του Pepper

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ο Pepper δεν μιλά ούτε κινείται.
Όταν αγγίξετε το κεφάλι του, ο Pepper θα αφυπνιστεί, θα σηκωθεί και θα κοιτάξει 

γύρω του.

Όρθια στάση Ασφαλής στάση

Zzzz

Κατάσταση ανάπαυσης

Στην κατάσταση ανάπαυσης, όλες οι δραστηριότητες έχουν διακοπεί και όλα τα μοτέρ 
είναι σβηστά: Ο Pepper δεν μιλά ούτε κινείται.

Όρθια στάση Ασφαλής στάση

Κλικ!
Κλικ!

*πφφφ*

Αγγίξτε το κεφάλι 
για έξοδο από 
την κατάσταση 

αναστολής 
λειτουργίας.

Βάλτε το χέρι 
σας πάνω στην 
μπροστινή κάμερα 
και το πάνω μέρος 
του κεφαλιού για 
3 δευτερόλεπτα.

Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί θώρακα 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

την κατάσταση ανάπαυσης.
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Απενεργοποίηση του Pepper

Gnuk Gnuk 
(Καλημέρα)!

περίπου 1 λεπτό

Απενεργοποίηση του Pepper με χρήση του κουμπιού θώρακα

Όρθια στάση Ασφαλής στάση

Πατήστε 
παρατεταμένα

περίπου 
4 δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση του Pepper με χρήση του κουμπιού διακοπής

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί διακοπής πιέζοντας το 
μαλακό καπάκι.

Για ασφάλεια:
• Όταν ο Pepper είναι απενεργοποιημένος
• Όταν ο Pepper είναι μέσα στο κουτί του και/ή 

αποθηκευμένος
• Κατά τον καθαρισμό
Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης με τον Pepper 
ενεργοποιημένο, για παράδειγμα:
• Όταν χυθεί κάποιο υγρό
• Αν έχει πέσει ο Pepper
• Μη αναμενόμενες κινήσεις

Απασφάλιση του κουμπιού διακοπής

Κλακ! Αν το κουμπί διακοπής είναι 
πατημένο, απασφαλίστε το πριν 

ενεργοποιήσετε τον Pepper 
και μετά κλείστε προσεκτικά 

το μαλακό καπάκι.

Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση: Αν ο Pepper δεν αντιδρά ή δεν απενεργοποιείται 
κανονικά (όπως φαίνεται πιο πάνω), πατήστε το κουμπί θώρακα μέχρι να 

απενεργοποιηθεί ο Pepper.

1 2
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Φροντίδα και αποθήκευση του Pepper

Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα δίχαλα, 

αν χρειάζεται.
(βλέπε σελ. 9)

Χρησιμοποιήστε 
μαλακό, στεγνό 
πανί ή μαντηλάκια 
καθαρισμού.

Μην 
χρησιμοποιήσετε 
νερό.

Μην χρησιμοποιήσετε 
προϊόντα με βάση 
το οινόπνευμα ή την 
αμμωνία.

Καθαρισμός του Pepper

Αποθήκευση του Pepper

1. Απενεργοποιήστε τον Pepper. 
2. Πατήστε το κουμπί διακοπής.
3. Φορτίστε πλήρως τον Pepper.
4. ΜΗΝ εισάγετε τα δίχαλα, διαφορετικά μπορεί να πέσει ο Pepper.
5. Διασφαλίστε ότι η θέση αποθήκευσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις 

ασφαλείας (βλέπε Ασφάλεια, σελίδα 19).

Αν έχετε ακόμα το κουτί, χρησιμοποιήστε το για να 
αποθηκεύσετε τον Pepper.

Στην περίπτωση παρατεταμένης 
αποθήκευσης, φορτίζετε τον Pepper 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις 

μήνες, διαφορετικά θα αχρηστευτεί 
η μπαταρία του.

!

Βεβαιωθείτε ότι ο Pepper 
είναι απενεργοποιημένος και 

αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα, 
και ότι το κουμπί διακοπής είναι 
πατημένο κατά τον καθαρισμό.

!

Κλικ!
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Επανατοποθέτηση του Pepper στο κουτί

Προσέξτε όταν 
τα δίχαλα είναι 
τοποθετημένα, 

τα γόνατα και οι 
γοφοί του Pepper 

θα κινηθούν 
ελεύθερα.

!

Μετακινήστε τον Pepper μπροστά από το κουτί 
και βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο φόρτισης 

είναι κλειστό.

Βγάλτε τα δίχαλα από το χώρο 
αποθήκευσής τους και τοποθετήστε 

τα στις αντίστοιχες σχισμές τους.

Τοποθέτηση του Pepper στο κουτί

Ο Pepper 
πρέπει να είναι 

απενεργοποιημένος 
και το κουμπί 

διακοπής πατημένο.

6

5

1
4

2

3
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Ανασηκώστε τον 
Pepper στην όρθια 

στάση σπρώχνοντάς τον 
ταυτόχρονα για να μπει 

μέσα στο κουτί. 

Επανατοποθέτηση του Pepper στο κουτί

Τακτοποίηση του Pepper μέσα στο κουτί του

Κλείστε το κουτί με ισχυρή ταινία.

Προσοχή, ο Pepper ενδέχεται να 
αποσταθεροποιηθεί.

!

Ξαπλώστε προσεκτικά το κουτί στο δάπεδο.

Φορτιστής 
μπαταριών109

7

11 12

8



19

Πληροφορίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται ιδιαιτέρως να ακολουθούν οι χρήστες τις οδηγίες ασφαλείας για 
λόγους προσωπικής ασφάλειας, διαφορετικά μπορεί να καταστεί άκυρη η εγγύηση του Pepper 
ή του φορτιστή μπαταριών.

Γενικά
Ο παρών Οδηγός τσέπης και το συνοδευτικό φυλλάδιο πιστοποίησης εσωκλείονται στο κουτί 
μαζί με τον Pepper. Περιέχουν σημαντικές και κανονιστικές πληροφορίες.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φυλάσσονται μαζί με τον Pepper καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ρομπότ.

Οι οδηγίες σάς βοηθούν να προστατεύετε το ρομπότ, τον φορτιστή μπαταριών και το 
περιβάλλον λειτουργίας τους από ενδεχόμενη ζημιά. Τηρείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες 
εγκατάστασης και λειτουργίας.

Να θυμάστε ότι προτεραιότητα έχει πάντοτε η ασφάλεια των ανθρώπων.

Η τεκμηρίωση καλύπτει επίσης πληροφορίες για την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας δεν καλύπτουν όλα τα πιθανά περιστατικά που μπορεί να 
παρουσιαστούν. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της 
SoftBank Robotics: www.softbankrobotics.com/support

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το ρομπότ και/ή το τροφοδοτικό του 
(συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης και της αφαίρεσης του περιβλήματος). 
Δεν πωλούνται ανταλλακτικά.
Απενεργοποιήστε τον Pepper, αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταριών και επικοινωνήστε με το Τμήμα 
υποστήριξης στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Το καλώδιο ρεύματος ή ο φορτιστής έχει φθαρεί.
• Ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη.
• Υπάρχει μηχανική βλάβη στον Pepper.
• Έχει εισχωρήσει υγρό στο περίβλημα του Pepper.
• Αναδύεται καπνός ή ασυνήθιστη οσμή από τον Pepper.
• Ο Pepper δεν φαίνεται να λειτουργεί σωστά.

Θέση
Ο Pepper έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιήσετε το ρομπότ 
σε εξωτερικό χώρο.
Η υγρασία λειτουργίας του Pepper δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Επίβλεψη
Ο Pepper δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή με ελλιπή 
εμπειρία και γνώσεις.
Τα παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να επιβλέπονται από άτομο που 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των παιδιών, και που έχει διαβάσει 
και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες.
Τα παιδιά 14 ετών και άνω πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με την 
ασφαλή χρήση του ρομπότ και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει 
η χρήση του.
Φυλάξτε το υλικό της συσκευασίας μακριά από παιδιά.
Σε δημόσιο χώρο, το ρομπότ πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά. 
Μην αφήνετε το ρομπότ μόνο του με παιδιά, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο.
Το ρομπότ είναι βαρύ! Αν κάποιο παιδί αποσταθεροποιήσει τον Pepper, το ρομπότ μπορεί 
να πέσει και να το χτυπήσει.
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Λαιμός Μπράτσο Αγκώνας Γοφός Γόνατο

Πληροφορίες ασφαλείας

Κίνδυνος πυρκαγιάς
Ο Pepper περιέχει μερικές ηλεκτρικές και εσωτερικές μονάδες που μπορεί να ζεσταθούν κατά τη 
διάρκεια της κανονικής χρήσης.
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, λάβετε τις εξής προφυλάξεις:
• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της ηλεκτρικής εγκατάστασής του με τα 

τοπικά πρότυπα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με τον Pepper από την SoftBank 

Robotics.
• Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών και/ή το καλώδιο ρεύματος αν εμφανίζουν 

ίχνη ζημιάς ή υπερβολικής φθοράς.
• Μην χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ρεύματος με άλλα προϊόντα.
• Μην βάλετε οτιδήποτε μέσα στο περίβλημα του Pepper.
• Προσέξτε να μην χυθεί οποιοδήποτε υγρό στον Pepper. Αν έχετε αμφιβολίες, μην τον 

χρησιμοποιήσετε. 
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τελείως στεγνά πριν επαναχρησιμοποιήσετε τον Pepper.
• Μην επιχειρήσετε να στεγνώσετε το ρομπότ με εξωτερική πηγή θερμότητας, π.χ. πιστολάκι 

μαλλιών.
• Μην χρησιμοποιήσετε κοντά στον Pepper σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια.
• Μην θέσετε σε λειτουργία τον Pepper σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
• Η θερμοκρασία λειτουργίας του Pepper πρέπει να είναι μεταξύ 5 °C και 35 °C.
• Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών αν η θερμοκρασία χώρου είναι πάνω από 40 °C.

Μην βάλετε ποτέ στο ρομπότ ρούχα, γιατί αυτά μπορεί να φράξουν τους 
αεραγωγούς του Pepper, να καλύψουν τους αισθητήρες ανίχνευσης και 
να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία των αρθρώσεων.

Μην βάλετε οτιδήποτε πάνω στο κεφάλι του, μεταξύ άλλων καπέλο, 
σκούφο ή περούκα, γιατί μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία λειτουργίας 
του ρομπότ και να τερματιστεί απροσδόκητα η λειτουργία του ή να 
υποστεί βλάβη το ρομπότ.

Μην βάλετε γυαλιά (ψεύτικα ή κανονικά), κάλυμμα ματιού στο κεφάλι 
του, ή οποιοδήποτε αξεσουάρ ένδυσης στο ρομπότ.

Μηχανικός κίνδυνος
Μην αποσταθεροποιήσετε τον Pepper, το ρομπότ είναι βαρύ, μπορεί να πέσει και να σας χτυπήσει.

Ο Pepper διαθέτει κινούμενα μέρη που μπορεί προκαλέσουν σύνθλιψη και 
ενδεχομένως σοβαρούς τραυματισμούς.
Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν εργάζεστε κοντά στον Pepper:
• Σε κανονικές συνθήκες, αποφύγετε να μεταφέρετε και να αγγίξετε το  

ρομπότ ενώ κινείται, βαδίζει ή σηκώνεται.
• Μην βάλετε τα χέρια σας σε καμία από τις αρθρώσεις του ρομπότ, ειδικότερο σε αυτές που 

φαίνονται στις εικόνες.
• Μην βαδίζετε υπερβολικά κοντά στους τροχούς, γιατί ο Pepper μπορεί να σας πατήσει 

τα δάχτυλα.
• Αν ο Pepper διαθέτει δίσκο 180° ή 360°, μπορεί να μετακινηθεί με αυτόν τον προαιρετικό 

εξοπλισμό. Μην πατάτε πάνω στο δίσκο και μην βάζετε τα πόδια σας μπροστά από τον δίσκο.
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Πληροφορίες σχετικά με τις ακτίνες λέιζερ και τις υπέρυθρες ακτίνες
• Οι αισθητήρες λέιζερ και υπερύθρων βοηθούν τον Pepper να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον 

του με ασφάλεια.
• Προειδοποίηση (λέιζερ κλάσης 1M): Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάτε απευθείας με 

οπτικά όργανα (για παράδειγμα, μεγεθυντικά γυαλιά, μεγεθυντικούς φακούς και μικροσκόπια) 
σε απόσταση μικρότερη από 100 mm, μπορεί να προκληθεί μόνιμη οφθαλμική βλάβη.

• Προσοχή: Η χρήση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών πέραν αυτών που προδιαγράφονται 
στο παρόν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

• Υπάρχουν έξι ενσωματωμένα λέιζερ κλάσης 1M (A έως F) και δύο δίοδοι υπερύθρων (G και H).
• Τα λέιζερ κλάσης 1M είναι πιστοποιημένα κατά το IEC60825-1:2007 (μήκος κύματος: 808 nm, 

μέγιστη προσβάσιμη ισχύς ακτινοβολίας: < 9 mW, διάρκεια παλμού: < 15 ms).
• Οι δίοδοι υπερύθρων είναι ταξινομημένες στην ομάδα EXEMPT (απαλλαγής) σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC62471, έκδοση 1.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λέιζερ, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο 

«Περιοχές κάλυψης αισθητήρων Pepper».

Περιοχές κάλυψης αισθητήρων Pepper
Ο Pepper μπορεί να ανιχνεύει αντικείμενα γύρω του χρησιμοποιώντας διάφορους 
ενσωματωμένους αισθητήρες. Ωστόσο, εξαιρούνται κάποιες περιοχές που δεν μπορεί 
να καλύψει ο Pepper. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο σε αυτές τις περιοχές.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος
• Ο Pepper και η μπαταρία ιόντων λιθίου που περιέχει έχουν σχεδιαστεί, 

κατασκευαστεί και υποβληθεί σε ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με τους 
διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

• Μην απορρίπτετε το προϊόν με τα οικιακά σας απορρίμματα.
• Για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, 

σας συνιστούμε να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού σε καθορισμένο 
σημείο συλλογής.

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων 
της περιοχής σας.

Πληροφορίες ασφαλείας

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°

50cm50cm

18,5°

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 3D
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΟΝΑΡ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ)
ΤΥΦΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σημείωση: Για λόγους αναγνωσιμότητας δεν εμφανίζονται 
εδώ όλες οι πληροφορίες για τους αισθητήρες.

3 cm 3 cm
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Πληροφορίες ασφαλείας

Χρήση του Pepper κοντά σε ιατρικές συσκευές
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Τα προϊόντα της SoftBank Robotics δεν είναι ιατρικές συσκευές και δεν υπόκεινται στο UL ή στο 
IEC 60601 (ή ισοδύναμο).
Τα κύματα ραδιοσυχνοτήτων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη 
λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του.
Η συσκευή σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και κατασκευάστηκε για να συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς που διέπουν την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία.
Για τον λόγο αυτό, λάβετε τις εξής προφυλάξεις:

Βηματοδότες:
Ο οργανισμός Health Industry Manufacturers Association (Σύνδεσμος κατασκευαστών της 
βιομηχανίας της υγείας) συνιστά να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ ασύρματων 
συσκευών και βηματοδοτών προς αποφυγή παρεμβολών με το βηματοδότη.
Για τον λόγο αυτόν, τα άτομα με βηματοδότη δεν θα πρέπει να μεταφέρουν το ρομπότ κοντά στο 
θώρακά τους.
Αν για οποιονδήποτε λόγο υποπτευθείτε ότι υπάρχουν παρεμβολές, απενεργοποιήστε αμέσως 
το ρομπότ.

Άλλες ιατρικές συσκευές:
Οι χρήστες άλλων προσωπικών ιατρικών συσκευών θα πρέπει να συμβουλεύονται τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή τον γιατρό για να ενημερωθούν για τυχόν περιορισμούς.

Φορτιστής μπαταριών και μπαταρία
• Ο φορτιστής μπαταριών δεν είναι αδιάβροχος. Να διατηρείται πάντοτε στεγνός. 

Μην χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή μπαταριών αν εκτεθεί σε βροχή, υγρά ή σε χώρο 
με πολλή υγρασία, π.χ. μέσα σε μπάνιο.

• Προσέξτε όταν αγγίζετε τον φορτιστή μπαταριών. Ο φορτιστής μπαταριών μπορεί να 
ζεσταθεί πολύ κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και μια τέτοια 
συμπεριφορά αναμενόμενη.

• Για να μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις ή στο καλώδιο, τραβάτε το καλώδιο από το φις 
και όχι από το καλώδιο όταν αποσυνδέετε τον φορτιστή.

• Μην αποσυναρμολογείτε τον φορτιστή. Μην ανοίξετε, κάνετε μετατροπή ή επιχειρήσετε 
να επιδιορθώσετε ποτέ τον φορτιστή μπαταριών μόνοι σας.

• Η μπαταρία διαθέτει σύστημα ασφαλείας. Μην επιτρέψετε ποτέ την πλήρη εκφόρτιση 
της μπαταρίας, διαφορετικά η μπαταρία θα αχρηστευτεί.

• Φροντίστε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες 
ή εντός μίας εβδομάδας, αν είναι πεσμένη.

• Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ μπαταρίες ιόντων λιθίου.
• Αν η μπαταρία ιόντων λιθίου υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει διαρροή, επικοινωνήστε με 

το Τμήμα υποστήριξης της SoftBank Robotics.

Μπαταρία-κουμπί
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία-κουμπί που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του 
ρολογιού πραγματικού χρόνου με ρεύμα και για τη διατήρηση των ρυθμίσεων του προϊόντος. 
Σχεδιάστηκε να διαρκεί όσο και το προϊόν.
Η επισκευή ή η αντικατάσταση της μπαταρίας-κουμπιού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
εξειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.



23

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΡΟΜΠΟΤ

Σωματικά 
χαρακτηριστικά

Μέγεθος ρομπότ Βλέπε σχήματα
Διαστάσεις συσκευασίας (ΥxΠxΜ) 1400 x 580 x 580 mm
Βάρος 29,6 kg 
Βάρος μαζί με τη συσκευασία 41,4 kg 

Περιβάλλον 
λειτουργίας

Εύρος τιμών θερμοκρασίας 
λειτουργίας

5 °C έως 35 °C 
41 °F έως 95 °F

Εύρος τιμών υγρασίας λειτουργίας 20% έως 80% 

Βαθμός προστασίας IP IPX0

Αποθηκευτικές 
συνθήκες

Εύρος τιμών θερμοκρασίας 
αποθήκευσης

5 °C έως 45 °C
41 °F έως 113 °F

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τάση εισόδου 100-240 V AC / 50-60 Hz
Τάση εξόδου 28,6 V
Ρεύμα εξόδου 8 A το ανώτατο
Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας 5° C έως 35° C

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Τάση 26,46 V τυπ.
Χωρητικότητα 30 Ah τυπ.
Ενέργεια 795 Ah
Δευτερεύοντα στοιχεία 18650 στοιχεία ιόντων λιθίου
Διάρκεια μπαταρίας Ελάχιστη 7 ώρες

Τυπική 12 ώρες
Μέγιστη 20 ώρες

Αποθήκευση ρομπότ στους 25° C Απώλεια διάρκειας μπαταρίας 20% / έτος
Αυτοεκφόρτιση 3,5% / μήνα

Διάρκεια φόρτισης (με απενεργοποιημένο 
ρομπότ): 0% έως 100% 0 έως 100% 8 ώρες και 20 λεπτά

25.5 in
648 mm

47.6 in
1208 mm

18.9 in
480 mm

16.7 in
424 mm

16.2 in
412 mm

53.4 in
1356 mm

47.4 in
1203 mm
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Υποστήριξη

SoftBank Robotics Europe
Paris, Γαλλία

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

Η ονομασία SOFTBANK ROBOTICS και ο λογότυπος SOFTBANK ROBOTICS είναι εμπορικά σήματα 
της SOFTBANK GROUP. 
Η ονομασία PEPPER και ο λογότυπος PEPPER είναι εμπορικά σήματα της SOFTBANK ROBOTICS 
EUROPE. 
Άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες και λογότυποι που χρησιμοποιούνται στο παρόν 
έγγραφο αναφέρονται είτε στις οντότητες στις οποίες ανήκουν τα σήματα και οι ονομασίες είτε 
στα προϊόντα τους. 
Η SOFTBANK ROBOTICS αποποιείται κάθε αξίωση ιδιοκτησίας επί άλλων σημάτων και 
ονομασιών. Η σχεδίαση του PEPPER αποτελεί ιδιοκτησία της SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Όλες οι εικόνες του παρόντος εγγράφου είναι μη δεσμευτικές, μπορεί να αλλάξουν, 
και αποτελούν ιδιοκτησία της SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Γαλλία
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, Κίνα

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Ιαπωνία

Αν ο Pepper έχει κάποιο πρόβλημα
Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το ρομπότ σας, ελέγξτε τα παρακάτω πριν 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα υποστήριξης: 
• Είναι απασφαλισμένο το κουμπί διακοπής;
• Είναι φορτισμένη η μπαταρία;
• Απενεργοποιήσατε και ενεργοποιήσατε ξανά τον Pepper; 
Αν ο Pepper εξακολουθεί να μην λειτουργεί:
1. Εντοπίστε τον αριθμό σειράς του ρομπότ σας.

2. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης.

Κείμενο και Αριθμοί
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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