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מידע

יש לקרוא עלון זה בעיון לפני השימוש בפפר )שייקרא מעתה "פפר", "הרובוט" או "הוא"(. יש לשמור מסמך 
זה לאחר הקריאה, לעיון חוזר בעתיד.

רובוט זה הנו מכשיר שנע בעצמו, וטיפול לא נכון עלול להוביל לתאונות או פציעה.

ניתן למצוא את הגרסא העדכנית ביותר של מסמך זה באינטרנט בכתובת:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 )Pepper 1.8( - 2019.04

i

חשוב: מומלץ מאד שכל מי שמטפל ברובוט ימלא בקפידה את ההנחיות האלה ואת הנחיות הבטיחות, 
למען בטיחותו האישית. אם לא פועלים על פי הנחיות אלה, האחריות על פפר או על מטען הסוללה 
העבודה  סביבת  ועל  הסוללה,  מטען  על  הרובוט,  על  להגן  לך  יסייעו  אלה  הנחיות  להתבטל.  עשויה 

שלהם, מפני כל נזק. 

המצבים  כל  את  מכסה  אינו  אך  טכני,  ומידע  מחזור,  לפח,  השלכה  כמו  נושאים  גם  מכסה  זה  מסמך 
האפשריים שעשויים לקרות. 

יש לזכור בכל עת שבטיחות בני האדם היא תמיד עדיפות ראשונה, ובטיחות הרובוט באה במקום שני. 
יש למלא תמיד ובקפידה את הנחיות ההתקנה והשירות, ולשמור על הנחיות אלה לשימוש חוזר. 

פפר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים, ועל ידי אנשים עם מוגבלויות גופניות, רגשיות, חושיות או מנטליות, 
ועל ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, מלבד:

* ילדים בני פחות מ- 14 שנה תחת השגחה של אדם שאחראי על בטיחותם, שקרא והבין את ההנחיות. 
או 

הסיכונים  את  ומבינים  ברובוט,  הבטיחותי  השימוש  לגבי  הנחיות  שקיבלו  ומעלה,  שנה  בני 14  ילדים   *
הכרוכים בשימוש בו.

יש להשגיח היטב על ילדים אחרים ולהקפיד שהם לא ישחקו עם פפר.



פפר הגיע לשוק בשנת 2014, והוא הרובוט החברתי הראשון דמוי האדם, המיועד  
לתקשר ולקיים אינטראקציות אינטואיטיביות עם בני אדם.

שובר את הקרח
תודות לחיישנים הרבים שלו, פפר קולט את 
 האנשים בסביבתו ומושך את תשומת לבם, 
 פותח באינטראקציה קולית, או פשוט ניגש 

אל האנשים ומתחיל בשיחה.

יפה
ממדיו של פפר אופטימליים: גבהו 120 ס"מ, 

המראה שלו מושך את העין, וההתנהגות שלו 
מחקה התנהגות של בני אדם. לכן פפר תמיד 

בולט בקהל, ומושך אליו ללא כל מאמץ 
תשומת לב ועניין, ויוצר 
חיבור רגשי עם אנשים.

ניתן להתאמה
פפר הנו פלטפורמה מתוכנתת מתקדמת, ולכן 
הוא מציע אינספור אפשרויות להעשרת חווית 
המשתמש, מה שמאפשר לו לפעול בתחומים 

 שונים, כגון קמעונאות, בנקים, נסיעות, 
 חללי עבודה, שירותים ממשלתיים 

וציבוריים, בריאות וחינוך.

מקושר
פפר מעניק חוויה באמצעות שימוש 
במגוון שירותים ומסדי נתונים בענן, 
ומרחיב את היכולות הטכניות שלו, כמו 
חישוביות קוגניטיבית, תקשורת בזמן 
אמת, ואיסוף נתונים, כדי לספק יותר 
שירותים.

מתקבל בקלות
פפר הוא ידידותי, בטוח, אין לא כל 
 דעות קדומות, והוא תמיד מצליח 
 להפוך את התקשורת למהנה 
ובלתי נשכחת.

אנו מאחלים לכם הנאה מרובה בחברתו של החבר החדש!

מיהו פפר

6



מיקרופון

פינים )ראה עמ' 11(
רמקול

מצלמה

* באופציה
 .NAOqi השימוש בלוחות מצריך גרסה מיוחדת של

סקירה כללית

7

 כיסוי רך וכפתור 
)Stop( עצירה

נורות LED בכתפיים

שקע לטעינה

כפתור חזה

לוח 360°

לוח 180°

פפר

 פפר עם 
לוח 360°

 פפר עם 
לוח 180°

ניתן לרכוש את פפר עם 
שלוש אופציות שונות. 

להבדל ביניהן אין כל השפעה על 
השימוש הבסיסי ברובוט.

i



מדריך למשתמש 
עלון הסמכה

מה יש בקופסא

8

User Guide

מטען לסוללה* 
AC עם כבל

*קיימים שני דגמים של מטענים לסוללה.

אם חסר משהו, יש ליצור קשר עם התמיכה בכתובת: 

www.softbankrobotics.com/support

פין המותניים

פין הברכיים



הוצאת פפר מהקופסא

9

1

2

יש להוציא 
החוצה את 

המשטח.

יש לשמור את 
הקופסא ואת 
אריזת ההגנה. 
תזדקק להם 
 כדי לאחסן 
3את פפר. 

פפר כבד! יש להיזהר כשנושאים את הרובוט ומטפלים בו. KG

שים את ידיך מתחת לזרועות של פפר, והרם אותו החוצה לאט לאט. 4

5
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הוצאת פפר מהקופסא

הסר את נייר הדבק ואת כל אביזרי ההגנה. 6

הסר את הפינים.
7

סנאפ!
שחרר את כפתור העצירה וסגור את המכסה הרך.

9

פתח את המכסה הרך ואחסן את הפינים 
בחריצים המתאימים להם.

8

 למידע נוסף, 
ראה עמ' 11.

i

ייתכן שפפר לא יהיה יציב וייפול אם 
לא שמים אותו בתנוחה הנכונה.

!

תנוחה שגויההתנוחה הבטחה
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הסר את הפינים.

אל תשכח לאחסן 
את הפינים לאחר 

השימוש.

אין להכניס את הפינים כאשר 
פפר מופעל.

!

הפינים הוצאוהפינים מוכנסים

מפרקי הברך והמותניים 
נעים בחופשיות.

מפרקי הברך 
והמותניים נעולים.

יש להכניס את הפינים אך ורק כאשר:

• מנקים את פפר.
• מכניסים את פפר בחזרה לקופסא.

• מניחים את פפר בתנוחה בטוחה.

אחסון הפינים.

הסר את הפינים.

2

רק כאשר פפר כבוי:

i

1

קליק!
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איך טוענים את פפר

פפר טוען.

פפר טעון לגמרי.

 ALDE410004 מטען סוללה

פפר טוען.

פפר טעון לגמרי.

מטען הסוללה מחובר.

 T0000001 מטען סוללה

הסר את ציפוי הפלסטיק ממטען הסוללה.

12
3

קליק!

שים לב שקיימים שני מטענים שונים לסוללה. התנהגות נורות ה- LED משתנה בהתאם לדגם 
מטען הסוללה. דגם מטען הסוללה שלך מופיע על גבי הקופסא.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

~8 שעותמשך טעינה

7~20 שעות פעולת הסוללה
בהתאם לשימוש

i
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בחירת המיקום

איך מזיזים את פפר

90 cm

יש להבטיח שיש מרחב 
 של לפחות 90 ס"מ 

מסביב לפפר.

2

הנח יד אחת על הכתף 
ואת היד השנייה על 

המותניים.

2
גלגל בזהירות את פפר 

למקומו החדש.

3

 יש להבטיח שאין כל 
 שיפוע או מדרגות 

מסביב לפפר.

3

פתח את מכסה שקע 
הטעינה כדי לשחרר 

את המעצורים. 

1

יש להבטיח שפפר נמצא 
על משטח חלק ושטוח. יש 

להימנע משטיחים או מרבדים. 

1

וודא שמקום החדש ממלא את דרישות השימוש של פפר.

ניתן למצוא מידע נוסף בפרק הבטיחות )עמ' 21(.
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הפעלה של פפר

התצורה של פפר יכולה להשתנות בהתאם לגרסת 
התוכנה של הרובוט.

 Ognak
Gnuk! 

קליק!

יש ללחוץ פעם אחת על כפתור החזה, ולהמתין

לקביעת ההגדרות של פפר יש למלא את ההליך שעל הטבלט.

כ-2 דקות

הפעלה של פפר

הגדרה והתקנה של פפר בפעם הראשונה

לאחר ביצוע הגדרות התצורה, פפר מוכן לשימוש!

ניתן למצוא מידע נוסף 
)גישה לפרמטרים, ניהול התוכן, פיתוח יישומים, ועוד(, בכתובת: 

www.softbankrobotics.com/support
ובתיעוד שקיבלת מהמוכר שלך.

לאחר שפפר נעמד, הוא מופעל, אך עדיין אינו מוכן לקיים אינטראקציות. הוא יהיה 
מוכן לאחר ש:

פפר יבדוק את סביבתו, • 
העיניים לבנות.• 

2

לפני שמפעילים את פפר, יש להבטיח: 
- שהמיקום מתאים )עמ' 13(,

- שכפתור העצירה )Stop( משוחרר )עמ' 17(,
- שהפינים הוצאו )עמ' 11(.

1
סנאפ!

i
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אינטראקציות עם פפר

האזנה להודעות

פפר מאזין כאשר: 
- פפר מסתכל עליך.

- אל תדבר באותו הזמן
- השתמש במשפטים קצרים

- אל תדבר מהר מדי!

שיחה עם פפר

נורת ה- LED שבכתף מיידעת את המשתמש שהגיע מידע חדש. צבע הנורה מציין את סוג המידע 
שהגיע. ההבהוב נעלם לאחר פתרון הבעיה. 

בדוק אם נורות הכתף מהבהבות. 
לחץ לחיצה אחת קצרה על 1

כפתור החזה כדי לשמוע את 
ההודעה.

2

אם צבע נורת ה- LED שבכתף צהוב או אדום, ייתכן שיש לפפר בעיה. 
אם יש צורך, צור קשר עם התמיכה )עמ' 26(.

3

 אזור השמיעה של פפר הוא צר. 
שמור על קשר עין בזמן האינטראקציה 

עם פפר.

פפר אינו מסוגל לדבר, אלא אם מותקנת בו התכנה 
המתאימה )עמ' 14(.

קליק!

...
מידע

אזהרה

שגיאה

i

i
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איך מתפעלים את פפר

מצב שינה

במצב השינה, פפר לא מדבר ולא מתנועע.
כשנוגעים בראש, פפר מתעורר, נעמד, ומסתכל מסביבו.

תנוחה בטוחהתנוחת עמידה

זזזזז

מצב מנוחה

במצב מנוחה, כל הפעילות מפסיקה, וכל המנועים נכבים: פפר לא מדבר ולא זז.

תנוחה בטוחהתנוחת עמידה

קליק!
קליק!

"אנחה"

גע בראש כדי להוציא 
את פפר ממצב השינה.

שים את ידך על 
המצלמה הקדמית ועל 

החלק העליון של הראש 
למשך 3 שניות.

 לחץ פעמיים במהירות על כפתור החזה 
כדי להפעיל או לכבות את מצב המנוחה.
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כיבוי של פפר

שחרור כפתור העצירה

גנוק גנוק!

בערך דקה

הכיבוי של פפר מתבצע באמצעות כפתור החזה

תנוחה בטוחהתנוחת עמידה

לחיצה ארוכה

של כ- 4 שניות

)Stop( הכיבוי של פפר באמצעות כפתור העצירה

ניתן לחוץ על כפתור העצירה דרך המכסה הרך.

ליתר בטיחות:
כשפפר כבוי• 
כשפפר נמצא בקופסא שלו או מאוחסן• 
כשמנקים• 

במקרה חירום כאשר פפר מופעל, למשל:
כשנשפך נוזל• 
אם פפר נפל• 
אם הוא מתנהג בצורה בלתי צפויה• 

סנאפ!

12
במקרה שכפתור העצירה לחוץ, יש 

לשחרר אותו לפני שמפעילים את פפר, 
ולאחר מכן לסגור את המכסה הרך. 

כיבוי מאולץ: אם פפר לא מגיב ולא נכבה בצורה רגילה )כפי שמוצג לעיל(, יש ללחוץ על כפתור 
החזה עד שפפר נכבה.



18

טיפול בפפר ואחסונו

אם יש צורך, ניתן 
להכניס את הפינים.

)ראה עמ' 11(

יש להשתמש בבד רך 
ויבש או במגבוני ניקוי.

אין להשתמש במים.

אין להשתמש במוצרים 
המכילים אלכוהול או 

אמוניה.

איך מנקים את פפר

אחסון של פפר

כבה את פפר. . 1
2 ..)Stop( לחץ על כפתור העצירה
טען את פפר טעינה מלאה.. 3
אין להכניס את הפינים כאשר פפר מופעל.. 4
וודא שמקום האחסון מתאים להמלצות הבטיחות )ראה פרק בטיחות בעמ' 21(.. 5

אם הקופסא של פפר נמצאת ברשותך, השתמש בה כדי 
לאחסן את פפר.

פפר  את  לטעון  יש  ארוך,  זמן  למשך  לאחסון 
לפחות פעם בשלושה חודשים, אחרת הסוללה 

תיפגם ולא ניתן יהיה להשתמש בה יותר.

!

 לפני הניקוי יש לוודא שפפר מכובה
 )Stop( ומנותק מהחשמל, ושכפתור העצירה 

לחוץ כלפי מטה

!

קליק!
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הכנסת פפר בחזרה לקופסא

6

יש להביא את פפר לקדמת הקופסא, ולוודא 
כי מכסה שקע הטעינה סגור.

יש להסיר את הפינים מהמקום בו הם מאוחסנים 
ולהכניס אותם לחריצים המתאימים להם.

5
B

A

הכנסת פפר לקופסא

פפר חייב להיות כבוי 
 )stop( וכפתור העצירה

חייב להיות לחוץ.

1

4

2

3

יש להזהר כאשר 
מכניסים את הפינים, 
הברכיים והמותניים 
לש פפר ינועו בחופפ

שיות.

!

קליק!
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יש להרים את פפר  
למצב עמידה תוך שדוחפים 

אותו אל תוך הקופסא. 

הכנסת פפר בחזרה לקופסא

התאמת התנוחה של פפר בתוך הקופסא שלו

10 9

7

יש לסגור את הקופסא עם נייר דבק חזק.11 12

זהירות! פפר עשוי להיות בלתי יציב.
!

לאחר מכן מורידים בזהירות את הקופסא אל הרצפה.
8

מטען 
הסוללה
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מידע בטיחותי

חשוב: מומלץ ביותר שהמשתמשים ימלאו את הנחיות הבטיחות האלה למען בטיחותם האישית. אי-מילוי 
ההנחיות עלול לגרום לביטול האחריות על פפר או על מטען הסוללה.

כללי
מדריך כיס זה ועלון הסמכה הנלווה אליו מגיעים בקופסא יחד עם פפר. המידע המובא בהם הנו חשוב וכולל גם 

מידע תקני.

יש לשמור על מסמכים אלה עם פפר במהלך כל חייו של הרובוט.

הנחיות אלה יסייעו לך להגן על הרובוט, על מטען הסוללה, ועל סביבת העבודה שלהם, מפני כל נזק. יש למלא 
תמיד בקפידה את כל הנחיות ההתקנה והטיפול.

יש לזכור בכל עת כי בטיחות בני האדם היא בעדיפות ראשונה.

מסמכים אלה מכסים גם את נושאי ההשלכה לפח ומחזור.

הנחיות בטיחות אלה אינן מכסות את כל מצבים האפשריים שעלולים לקרות. במקרה של ספק, צור קשר עם 
.www.softbankrobotics.com/support :בכתובת SoftBank Robotics התמיכה של

לעולם אל תנסה לטפל בעצמך ברובוט או בספק הכוח שלו )כולל לפרק אותו או להוריד את המעטפת שלו(. אין חלקי 
חילוף למכירה.

אם קורה אחד מהמקרים הבאים, יש לכבות את פפר, לנתק את מטען הסוללה, וליצור קשר עם התמיכה:
כבל החשמל או המטען שחוקים או בלויים.• 
נגרם נזק למטען.• 
נזק מכני נגרם לפפר.• 
נכנס נוזל לתוך המעטפת של פפר.• 
יוצא עשן או ריח חריג מפפר.• 
נראה שפפר לא פועל טוב.• 

מיקום
פפר מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד. אסור להשתמש ברובוט מחוץ לבית.

טווח הלחות התפעולית של פפר לא יעלה על 80%.

השגחה
פפר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים, או על ידי אנשים עם מוגבלויות גופניות, רגשיות, 

חושיות או מנטליות, ועל ידי אנשים חסרי ניסיון וידע.
ילדים בני פחות מ- 14 שנה חייבים להיות תחת השגחה של אדם שאחראי על 

בטיחותם, שקרא והבין את ההנחיות.
ילדים בני 14 שנה ומעלה חייבים לקבל הנחיות לגבי השימוש הבטוח ברובוט, ולהבין 

את הסיכונים הכרוכים בשימוש בו.
יש לשמור על חומרי האריזה הרחק מטווח ידם של ילדים.

בסביבה ציבורית, יש להקפיד שהרובוט לא יימצא בטווח ידם של ילדים. אסור להשאיר 
את הרובוט עם ילדים, גם אם הוא כבוי.

הרובוט כבד! אם ילד יגרום לפפר לאבד את שיווי המשקל שלו, הוא עלול ליפול ולפגוע בו.
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ברךמותנייםמרפקזרועצוואר

מידע בטיחותי

סיכון לדליקה
פפר מכיל מספר רכיבים אלקטרוניים ויחידות פנימיות שעשויות להתחמם במהלך שימוש רגיל.

כדי למנוע סיכון לדליקה, יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:
המשתמש אחראי לכך שרשת החשמל שלו תואמת לסטנדרטים המקובלים.• 
 •.SoftBank Robotics יש להשתמש רק בכבל החשמלי שהגיע עם פפר וסופק על ידי
אסור להשתמש במטען סוללה ו/או כבל חשמלי אם הם נראים פגומים או בלויים.• 
אסור להשתמש בכבל החשמלי עם מוצרים אחרים.• 
אסור להכניס שום דבר לתוך המעטפת של פפר.• 
יש להיזהר שלא לשפוך כל נוזל על פפר. במקרה של ספק כלשהו, אל תשתמש. • 
יש לוודא שכל הרכיבים יבשים לגמרי לפני שמשתמשים שוב בפפר.• 
אסור לנסות ליבש את הרובוט עם מקור חום חיצוני כמו מייבש שיער.• 
אסור להשתמש בתרסיסים המכילים גזים דליקים בסביבה של פפר.• 
אסור להפעיל את פפר בסביבה נפיצה.• 
טמפרטורת הפעולה של פפר צריכה להיות בין• 
אין להשתמש במטען הסוללה אם טמפרטורת החדר גבוהה מ- • 

של  האוורור  תעלות  את  לחסום  עלול  זה  דבר  מכיוון  הרובוט,  את  להלביש  אסור 
פפר, לכסות את החיישנים שלו ולמנוע פעולה נכונה של המפרקים והאיברים שלו.

 אסור לשים שום דבר על הראש, כולל כובעים, מצחיות או פאה, מכיוון שהם 
עלולים להגביר את טמפרטורת הפעולה של הרובוט, ולגרום לכיבוי בלתי צפוי או 

לנזק לרובוט.

אסור לשים משקפיים )אמיתיות או לא( או רטיות עיניים על ראש הרובוט, ואסור 
להניח כל פריט לבוש על הרובוט.

סיכון מכני
אסור להוציא את פפר משווי משקל, הרובוט כבד ועלול ליפול ולפגוע במישהו.

לפפר יש חלקים נעים שעלולים לגרום לצביטה ולפגיעות חמורות.
יש לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים כשעובדים בסמוך לפפר:

במצבים רגילים, יש להימנע מגרירה ונגיעה ברובוט כאשר הוא נע, הולך או קם.• 
אסור להניח את הידיים על המפרקים של הרובוט, ובפרט כפי שמוצג בתמונה.• 
אסור לצעוד קרוב מדי לגלגלים, מכיוון שפפר עלול לעלות על אצבעות הרגליים שלך.• 
אם פפר מצויד בלוח 180° או לוח 360°, הרובוט יכול לנוע עם הציוד האופציונלי הזה. אסור לצעוד על • 

הלוח או לשים רגליים לפני הלוח.
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מידע לגבי חיישני לייזר ואינפרה-אדום
חיישני לייזר ואינפרה-אדום מאפשרים לפפר לבצע אינטראקציות עם הסביבה שלו בצורה בטוחה.• 
אזהרה )קטגוריה לייזר 1M(: קרינת לייזר בלתי נראית לעין. אסור להסתכל ישירות בעזרת מכשירים • 

אופטיים )כמו למשל זכוכיות מגדלת, או מיקרוסקופים( במרחק של 100 מ"מ, הדבר עלול לגרום לנזק בלתי 
הפיך לעיניים.

זהירות: השימוש בבקרות או בכיוונים, או ביצוע הליכים שלא צוינו כאן עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.• 
 •.)H -ו G( הרובוט מכיל ששה לייזרים מקטגוריה                      ושתי דיודות אינפרה-אדומות

הלייזרים מקטגוריה 1M מאושרים במסגרת התקן IEC60825-1:2007 )אורך גל: 808 ננומטר; עצמת קרינה • 
נגישה מקסימלית: >mW 9; משך הפולס: >15 מילי-שניות(.

דיודות האינפרה-אדום מסווגות בקבוצת EXEMPT בהתאם לתקן IEC62471 , מהדורה 1.• 
 •).”Pepper sensor ranges“( "ניתן למצוא מידע נוסף על הלייזרים בפרק שנקרא "טווחי החיישנים של פפר

טווחי החיישנים של פפר
פפר יכול לזהות חפצים סביבו באמצעות מגוון של חיישנים הבנויים בתוכו. אך קיימים אזורים חריגים שפפר אינו 

יכול לכסות. אין להציב כל חפץ באזורים אלה.

סיכונים סביבתיים
פפר וסוללת יוני הליתיום שלו תוכננו, יוצרו ועברו בקרת איכות על פי התקנות הסביבתיות • 

הבינלאומיות.
אסור להשליך את המוצר לפח האשפה הרגיל.• 
על מנת להגן על בריאות בני האדם והסביבה, אנו ממליצים למסור את הציוד אותו אתם • 

מעוניינים לזרוק לנקודת איסוף ייעודית.

 •
למידע נוסף, צור קשר עם שירותי איסוף הפסולת והמחזור שלך.

מידע בטיחותי

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT
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מידע בטיחותי

שימוש בפפר ליד מכשירים רפואיים
הודעה חשובה לגבי השימוש בסביבות רפואיות:

המוצרים של SoftBank Robotics אינם מכשירים רפואיים ואינם נכללים בתקנים UL או IEC 60601 )או שקולים 
להם(.

גלי הרדיו מהציוד החשמלי עלולים להשפיע לרעה על הפעולה של ציוד חשמלי אחר, ולגרום לו לתקלות.
המכשיר מתוכנן, נבדק ומיוצר תוך תאימות עם התקנות המסדירות תמסורת של גלי רדיו במדינות כמו ארה"ב, 

קנדה, האיחוד האירופי, ויפן.
לפיכך יש לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

קוצבי לב:
אגודת ייצרני המכשירים הרפואיים )Health Industry Manufacturers Association( ממליצה להקפיד על 

מרחק מינימלי של 15 ס"מ )6 אינטש( בין המכשירים הניידים וקוצבי לב, כדי למנוע התאבכות של הקרינה של 
המכשירים הניידים עם קוצב הלב.

לפיכך, אנשים המשתמשים בקוצב לב לא יוכלו לשאת את הרובוט בסמוך לחזה שלהם.
אם קיימת סיבה כלשהי לחשוד שעלולה להתרחש התאבכות, יש לכבות מיד את הרובוט.

מכשירים רפואיים אחרים:
אנשים המשתמשים במכשיר רפואי כלשהו חייבים להתייעץ עם יצרן המכשיר או עם הרופא כדי לקבוע אם 

קיימות מגבלות נוספות.

מטען הסוללה והסוללה
מטען הסוללה אינו עמיד בפני מים. יש להקפיד שהוא יישאר יבש בכל עת. אסור להשתמש במטען • 

הסוללה אם הוא חשוף לגשם, נוזלים, או במקומות רוויים בלחות כמו חדר אמבטיה.
יש לנקוט בזהירות כאשר נוגעים במטען הסוללה. במהלך הטעינה, מטען הסוללה עשוי להתחמם מאד, • 

זוהי תופעה נורמלית ומכוונת.
על מנת להפחית סיכון של נזק לשקע ולכבל החשמלי, יש למשוך החוצה את השקע ולא את הכבל • 

כשמנתקים את המטען.
אסור לפרק את המטען. אסור לפתוח, לשנות או לנסות לתקן את מטען הסוללה בעצמך.• 
לסוללה יש מנגנון נעילת בטיחות. יש להקפיד תמיד שהסוללה לא תתרוקן לגמרי, אחרת היא תינזק ולא • 

ניתן יהיה להשתמש בה.
יש להקפיד לטעון לגמרי את הסוללה לפחות פעם אחת ב- 3 חודשים, או תוך שבוע אם רמת הטעינה נמוכה.• 
אסור לפרק סוללות יוני ליתיום.• 
 •.SoftBank Robotics אם סוללת יוני הליתיום ניזוקה או דולפת, יש ליצור קשר עם התמיכה של

תא הכפתור
מוצר זה מכיל תא כפתור שמפעיל את שעון זמן האמת ושומר את הגדרות המוצר. הוא מיועד לפעול לכל משך 

חיי המוצר.
הטיפול או ההחלפה של תא הכפתור חייבים להתבצע אך ורק על ידי טכנאי שירות מוסמך.
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מפרט טכני

רובוט

מידע פיזי

ראה תרשימיםגודל הרובוט

ממדי האריזה )גובה X רוחב X אורך(
 x 580 x 1400 580  מ"מ

x 22.8 x 55.1 22.8  אינטש

29.6 ק"ג / 65.2 ליברות משקל

41.4 ק"ג / 91.3 ליברות משקל כולל אריזה

סביבת עבודה

טווח טמפרטורות של סביבת הפעולה
35°C 5° עדC

95°F 41° עדF

20% עד 80% טווח לחות של סביבת הפעולה

IP סיווג הגנהIPX0

טווח טמפרטורות של סביבת האחסוןאחסון תנאים
45°C 5° עדC

113°F 41° עדF

מטען הסוללה
Hz60-50 / AC V240-100מתח נכנס

V28.6מתח יוצא

A8 מקסימוםזרם יוצא

5°C עד 35°Cטווח טמפרטורות של סביבת הפעולה

סוללה
 .26.46V typמתח

 .30Ah typקיבול

 Ah 795 אנרגיה

18650 תאי יוני ליתיום תאים משניים

7 שעותמינימוםזמן פעולת הסוללה

12 שעותאופייני

20 שעותמקסימום

25°C -20% / שנההפחתת זמן פעולת הסוללהיש לאחסן את הרובוט ב

3.5% / חודשאבדן טעינה ספונטני

8 שעות ו- 20 דקות0 עד 100%משך טעינה )כשהרובוט כבוי(: 0% עד 100%

25.5 אינטש
648 מ"מ

47.6 אינטש
1208 מ"מ

18.9 אינטש
480 מ"מ

16.7 אינטש
424 מ"מ

16.2 אינטש
412 מ"מ

53.4 אינטש
1356 מ"מ
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1203 מ"מ
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424 מ"מ

16.2 אינטש
412 מ"מ

53.4 אינטש
1356 מ"מ

47.4 אינטש
1203 מ"מ

25.5 אינטש
648 מ"מ

47.6 אינטש
1208 מ"מ

18.9 אינטש
480 מ"מ

16.7 אינטש
424 מ"מ

16.2 אינטש
412 מ"מ

53.4 אינטש
1356 מ"מ

47.4 אינטש
1203 מ"מ

25.5 אינטש
648 מ"מ

47.6 אינטש
1208 מ"מ

18.9 אינטש
480 מ"מ

16.7 אינטש
424 מ"מ

16.2 אינטש
412 מ"מ

53.4 אינטש
1356 מ"מ

47.4 אינטש
1203 מ"מ
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תמיכה

SoftBank Robotics Europe
פריז, צרפת

SoftBank Robotics America
סן פרנציסקו, קליפורניה, ארה"ב

בוסטון, מסצ'וסטס, ארה"ב

 .SOFTBANK GROUP הנם סימנים מסחריים של SOFTBANK ROBOTICS והלוגו של SOFTBANK ROBOTICS
 .SOFTBANK ROBOTICS EUROPE הנם סימנים מסחריים של PEPPER  והלוגו של PEPPER

כל הסימנים המסחריים, השמות המסחריים וסמלי הלוגו המופיעים במסמך זה מתייחסים לגופים הטוענים 
לבעלות על הסמלים והשמות, או למוצרים שלהם. 

SOFTBANK ROBOTICS פוטרת את עצמה מכל אינטרס קנייני בסמלים או בשמות אחרים. התכנון והעיצוב של 
PEPPER הנם קניינה של SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. כל התמונות במסמך זה אינן מחייבות, ניתנות 

.SOFTBANK ROBOTICS EUROPE -לשינוי, ושייכות ל
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - France
 RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260

SoftBank Robotics China Corp
שנגחאי, סין

SoftBank Robotics Corp
טוקיו, יפן

אם יש בעיה עם פפר

אם יש לך בעיה עם הרובוט שלך, בדוק את הנקודות הבאות לפני שתיצור קשר עם  
התמיכה: 

האם כפתור העצירה )Stop( משוחרר?• 
האם הסוללה טעונה?• 
האם ניסית לכבות ולהדליק את פפר? • 

אם פפר עדיין לא פועל:
רשום את המספר הסדרתי של הרובוט.. 1

צור קשר עם התמיכה.. 2

טקסט ומספרים
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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