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Informācija

Pirms Pepper (tālāk tekstā  — “Pepper”, “robots” vai “tas”) lietošanas lūdzu, uzmanīgi 
izlasiet šo dokumentu. Pēc izlasīšanas saglabājiet šo dokumentu turpmākai uzziņai.
Šis robots ir iekārta, kas pārvietojas pati, un nepareiza apiešanās ar to var novest pie 
negadījumiem vai traumām.

Šī dokumenta jaunākā versija ir pieejama tiešsaistē šeit:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

SVARĪGI! Ļoti ieteicams, lai cilvēki, kuri rīkojas ar robotu, savas personīgās drošības nolūkā 
ievērotu šeit minētos norādījumus, kā arī drošības norādījumus. PRETĒJĀ GADĪJUMĀ VAR 
TIKT ANULĒTA PEPPER VAI AKUMULATORA LĀDĒTĀJA GARANTIJA. Šie norādījumi palīdzēs 
jums aizsargāt robotu, akumulatora lādētāju un to darba vidi pret bojājumiem. 

Šajā dokumentā ir aprakstīta arī iekārtas utilizācija, pārstrāde un sniegta tehniskā 
informācija, taču nav atrunāti visi iespējamie darbības apstākļi. 
Jebkuros apstākļos atcerieties, ka cilvēku drošība ir svarīgāka nekā robota drošība. Vienmēr 
rūpīgi ievērojiet uzstādīšanas un apkopes norādījumus un glabājiet tos drošā vietā. 

Robots Pepper nav paredzēts lietošanai bērniem vai personām ar samazinātām fiziskām, 
emocionālām, maņu vai garīgajām spējām, vai personām bez pieredzes un zināšanām, 
izņemot šādus gadījumus:
* bērnus, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, uzrauga persona, kura atbild par viņu drošību un ir 
izlasījusi un izprot lietošanas norādījumus; 
VAI 
* 14 gadus veciem vai vecākiem bērniem ir sniegti norādījumi par drošu lietošanu, un viņi 
izprot ar to saistītos riskus.

Pārējiem bērniem jānodrošina atbilstoša uzraudzība, lai nepieļautu, ka viņi rotaļājas ar Pepper.

i



2014. gadā ieviestais robots Pepper ir pasaulē pirmais sociālais humanoīdais robots, 
kas izstrādāts saziņai un intuitīvai sadarbībai ar cilvēkiem.

Sarunu aizsācējs
Izmantojot vairākus sensorus, Pepper 
nosaka, ka viņa apkārtnē atrodas cilvēki, 
un piesaista viņu uzmanību, uzsākot  
balss saziņu vai aktīvi dodoties pie 
cilvēkiem, lai uzsāktu sarunu.

Patīkams izskats
Robots Pepper ar savu optimālo 120 cm 
(4 pēdu) augumu, piesaistošo izskatu un 
humanoīdo uzvedību ir uzreiz pamanāms, 
bez piepūles piesaistot nedalītu  
uzmanību un veidojot emocionālu  
saikni ar cilvēkiem.

Pielāgojams
Robots Pepper kā progresīva 
programmējama platforma nodrošina 
bezgalīgu iespēju klāstu, lai bagātinātu 
lietotāju pieredzi, ļaujot robotu 
izmantot tādās dažādās nozarēs 
kā mazumtirdzniecība, banku  
pakalpojumi, ceļošana, darbavietu  
vide, pārvaldes un sabiedriskie  
pakalpojumi, veselības aprūpe 
un izglītība.

Savienots
Pepper nodrošina atbilstošu 

lietošanas pieredzi, izmantojot 
dažādus mākoņpakalpojumus un 
datubāzes, kas paplašina robota 

tehniskās iespējas, piemēram, 
kognitīvo datošanu, reāllaika 

komunikāciju un datu vākšanu, 
lai sniegtu vairāk  

pakalpojumu.

Viegli pieņemams
Komunikācija ar draudzīgo, 

drošo un objektīvo robotu Pepper 
vienmēr ir patīkama, un tā 

lietošana ir atmiņā paliekoša.

Baudi sava jaunā drauga sabiedrību!

Kas ir Pepper?
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Mikrofons

Spraudņi 
(skatīt 9. lpp.)Skaļrunis

Kamera

* izvēles
Lai izmantotu plates, nepieciešama konkrēta NAOqi versija. 

Pārskats

5

Mīkstais vāks  
un apturēšanas poga

Plecu LED 
indikatori

Uzlādes vietas 
atvāžamais vāciņš

Krūšu poga

360° plate*

180° plate*

Pepper

Pepper ar 
360° plati

Pepper ar 
180° plati

Robots Pepper ir 
pieejams ar trim 

dažādām opcijām. 
To atšķirībām nav 

nekādas ietekmes uz 
robota pamata lietošanas 

iespējām.

i



Kabatas formāta 
rokasgrāmata
Sertifikācijas 

brošūra

Komplekta saturs

6

Akumulatora lādētājs** 
ar maiņstrāvas vadu

* Pieejami trīs modeļi.
** Pieejami divi akumulatora lādētāju modeļi.

Ja komplektā kaut kā trūkst, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu: 
www.softbankrobotics.com/support

Gurna spraudnis

Ceļgalu spraudnis



Pepper izsaiņošana
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Robots Pepper ir smags! Apejieties ar robotu uzmanīgi.

1

2

Izvelciet 
rampu.

Saglabājiet 
kārbu un aiz-

sargelementus. 
Tie būs  

nepieciešami, 
lai novietotu 

Pepper  
glabāšanai. 

3

Ja Pepper nenovieto pareizajā 
pozīcijā, robots var būt nestabils 

un apgāzties.

Drošā pozīcija Nepareiza pozīcija

KG

Palieciet rokas zem Pepper augšdelmiem un lēnām izceliet Pepper 
ārā no kārbas.4

!



8

Pepper izsaiņošana

Noņemiet līmlenti un visus 
aizsargelementus.6

Izņemiet spraudņus.
7

Nofiksēt!
Atbloķējiet apturēšanas pogu un pēc tam 

aizveriet mīksto vāku.

9

Atveriet mīksto vāku un ievietojiet 
spraudņus glabāšanai to attiecīgajās 

ligzdās.

8

Vairāk informācijas 
skatīt 9. lpp.

i
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Spraudņu izmantošana

Pēc lietošanas 
neaizmirstiet 

novietot spraudņus 
glabāšanai 

paredzētajā vietā.

Neievietojiet spraudņus, 
kamēr robots Pepper ir 

IESLĒGTS.

!

spraudņi ievietoti spraudņi izņemti

Ievietojiet spraudņus šādos gadījumos:
• tīrot Pepper;
• iesaiņojot Pepper;
• novietojot Pepper drošajā pozīcijā.

Spraudņu glabāšana

Spraudņu izmantošana

1 2

Tikai, kad robots Pepper ir IZSLĒGTS:

i

Ceļgalu un 
gurnu savienojumi 

kustas brīvi.

Ceļgalu un gurnu 
savienojumi  

ir bloķēti.
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Pepper uzlāde

Notiek Pepper uzlāde.

Pepper ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora lādētājs ALDE410004

Notiek Pepper uzlāde.

Pepper ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora lādētājs ir 
pievienots.

Akumulatora lādētājs T0000001

Noņemiet plastmasas plēvi no akumulatora lādētāja.

1
2 3

Klikšķis!

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir pieejami divi dažādi akumulatora lādētāji. LED indikatoru 
darbība atšķiras atkarībā no akumulatora lādētāja modeļa. Akumulatora lādētāja 

modeļa dati ir norādīti uz tā korpusa.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Uzlādes laiks ~8 h

Akumulatora 
darbības laiks

7–20 h 
atkarībā no lietojuma

i
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Atrašanās vietas izvēle

Pepper pārvietošana

Klikšķis!

90 cm

Pārliecinieties, ka ap 
robotu Pepper ir 

brīvs vismaz 90 cm 
(~35,4 collu) laukums.

2

Novietojiet vienu 
plaukstu uz robota 
pleca un otru – uz 
tā gurna.

2
Uzmanīgi aizstumiet 
Pepper uz tā jauno 
atrašanās vietu.

3

Pārliecinieties, 
ka Pepper apkārtnē 

nav nogāžu vai kāpņu.

3

Atveriet uzlādes 
vietas atvāžamo 
vāciņu, lai atbloķētu 
bremzes. 

1

Pārliecinieties, ka Pepper 
atrodas uz līdzenas 

un plakanas virsmas. 
Nenovietojiet robotu uz 

paklājiem vai grīdsegām. 

1

Pārliecinieties, ka jaunā atrašanās vieta atbilst nepieciešamajiem 
Pepper lietošanas apstākļiem.

Skatīt vairāk informācijas nodaļā “Drošība” (19. lpp.).
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Pepper ieslēgšana

Pepper konfigurācija var atšķirties atkarībā no 
robota programmatūras versijas.

Ognak Gnuk! 
(Sveicināti!)

Klikšķis!

Vienreiz nospiediet krūšu pogu un 
uzgaidiet.

Lai konfigurētu Pepper, ievērojiet planšetdatorā 
redzamo procedūru.

~2 minūtes

Pepper ieslēgšana

Pepper iestatīšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pēc konfigurācijas beigām jūsu Pepper ir gatavs lietošanai!

Uzziniet vairāk  
(par piekļuvi parametru iestatīšanai, satura pārvaldību un vēl), apmeklējot vietni 

www.softbankrobotics.com/support 
un skatot tālākpārdevēja izsniegtos dokumentus.

Pēc piecelšanas stāvus Pepper ir ieslēgts, bet vēl nav gatavs saziņai. 
Robots ir gatavs saziņai, kad:
• Pepper ir aplūkojis apkārtējo vidi; 
• robota acis iedegas baltā krāsā.

2

Pirms Pepper ieslēgšanas pārliecinieties, ka: 
- robota atrašanās vieta ir piemērota (10. lpp.);
- apturēšanas poga ir atbloķēta (15. lpp);
- spraudņi ir izņemti (16. lpp.).

1
Nofiksēt!

i
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Saziņa ar Pepper

Paziņojumu noklausīšanās

Kad Pepper klausās: 
- Pepper skatās uz jums.

- Nerunājiet vienlaicīgi;
- izmantojiet īsus teikumus;
- nerunājiet pārāk ātri!

Sarunāšanās ar Pepper

Plecu LED indikatori ziņo lietotājam jaunu informāciju. Paziņojumu indikatoru krāsa 
norāda uz informācijas veidu. Paziņojumi pazūd, kad problēma ir atrisināta. 

Pārbaudiet, vai mirgo plecu LED 
indikatori. 

1
Īsi vienreiz nospiediet 
krūšu pogu, lai noklausītos 
paziņojumu.

2

Ja plecu indikatori deg dzeltenā vai sarkanā krāsā, iespējams, 
ka robotam Pepper ir radusies problēma. Nepieciešamības 
gadījumā sazinieties ar atbalsta dienestu (24. lpp.).

3

Pepper dzirdamības zona ir šaura. 
Sazinoties ar Pepper, saglabājiet 

acu kontaktu.

Lai ar robotu Pepper varētu sarunāties, jāinstalē 
nepieciešamā programmatūra (12. lpp.).

Klikšķis!

...
Informācija

Brīdinājums

Kļūda

i

i
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Pepper lietošana

Miega režīms

Miega režīmā Pepper nerunā vai nepārvietojas.
Kad pieskarsieties robota galvai, Pepper pamodīsies, piecelsies stāvus un 

palūkosies apkārt.

Stāvus pozīcija Drošā pozīcija

Zzzz

Atpūtas režīms

Atpūtas režīmā visas darbības ir apturētas un visi motori ir izslēgti – Pepper nerunās 
un nekustēsies.

Stāvus pozīcija Drošā pozīcija

Klikšķis!
Klikšķis!

*nopūta*

Pieskarieties 
robota galvai, 

lai izietu no miega 
režīma.

Uzlieciet roku uz 
priekšējās kameras 
un robota galvas 
virspuses uz 
3 sekundēm.

Divreiz ātri nospiediet krūšu pogu, lai 
aktivizētu vai deaktivizētu atpūtas režīmu.
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Pepper izslēgšana

Gnuk Gnuk!  
(Uz redzēšanos!)

~1 minūte

Pepper izslēgšana ar krūšu pogu

Stāvus pozīcija Drošā pozīcija

Turiet
~4 sekundes

Pepper izslēgšana ar apturēšanas pogu

Apturēšanas pogu var nospiest caur mīksto vāku.

Drošības nolūkā:
• kad Pepper ir IZSLĒGTS;
• kad Pepper atrodas tā kārbā un/vai ir novietots 

glabāšanai;
• tīrīšanas laikā.

Ārkārtas gadījumā, ja Pepper ir IESLĒGTS, piemēram:
• uz robota izlijis šķidrums;
• Pepper ir nokritis;
• negaidītas fiziskas kustības.

Apturēšanas pogas atbloķēšana

Nofiksēt!

1 2
Ja apturēšana poga ir nospiesta, 

atbloķējiet to pirms Pepper 
ieslēgšanas un pēc tam uzmanīgi 

aizveriet mīksto vāku.

Piespiedu izslēgšana: ja Pepper nereaģē vai neizslēdzas normāli (kā redzams iepriekš), 
nospiediet un turiet nospiestu krūšu pogu, līdz Pepper izslēdzas.



16

Pepper kopšana un glabāšana

Nepieciešamības 
gadījumā varat ievietot 

spraudņus
(skatīt 9. lpp.).

Izmantojiet sausu, 
mīkstu drānu vai 
tīrīšanas salvetes.

Neizmantojiet 
ūdeni.

Neizmantojiet spirtu 
vai līdzekļus uz 
amonjaka bāzes.

Pepper tīrīšana

Pepper glabāšana

1. Izslēdziet robotu Pepper. 
2. Nospiediet apturēšanas pogu.
3. Pilnībā uzlādējiet robotu Pepper.
4. NEIEVIETOJIET spraudņus, jo Pepper var apgāzties.
5. Pārliecinieties, ka glabāšanas vieta atbilst ieteikumiem par drošību 

(skatīt nodaļu “Drošība” 19. lpp.).

Ja jums joprojām ir robota piegādes kārba, 
izmantojiet to Pepper glabāšanai.

Ja robots tiek glabāts ilgu laiku, 
uzlādējiet Pepper vismaz ik pēc 

trim mēnešiem, pretējā gadījumā 
akumulators vairs nebūs lietojams.

!

Pārliecinieties, ka tīrīšanas 
laikā Pepper ir izslēgts 

un atvienots no strāvas 
padeves un ka ir nospiesta 

apturēšanas poga.

!

Klikšķis!
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Pepper iesaiņošana

6

Uzmanieties, ja ir  
ievietoti spraudņi, 
jo Pepper ceļgali 

un gurni brīvi 
kustēsies.

!

Novietojiet Pepper priekšā kārbai un 
pārliecinieties, ka ir aizvērts uzlādes vietas 

atvāžamais vāciņš.

Izņemiet spraudņus no to glabāšanas 
vietas un ievietojiet tos atbilstošajās 

atverēs.

5

Pepper ievietošana kārbā

Robotam Pepper 
jābūt izslēgtam, 

un apturēšanas pogai 
jābūt nospiestai.

1
4

2

3
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Paceliet Pepper  
stāvus pozīcijā, vienlaicīgi 
iestumjot robotu kārbā. 

Pepper iesaiņošana

Pareiza Pepper ievietošana robota kārbā

109

7

11 Noslēdziet kārbu ar izturīgu līmlenti.12

Uzmanieties – Pepper var zaudēt stabilitāti.
!

Uzmanīgi novietojiet kārbu uz grīdas.
8

Akumulatora 
lādētājs
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Drošības informācija

SVARĪGI! Ļoti ieteicams, lai lietotāji savas personīgās drošības nolūkā ievērotu šīs drošības 
vadlīnijas, pretējā gadījumā var tikt anulēta Pepper vai akumulatora lādētāja garantija.

Vispārīgi
Šī kabatas formāta rokasgrāmata un pievienotā sertifikācijas brošūra ietilpst Pepper komplekta 
kārbā. Šie dokumenti satur būtisku un reglamentējošu informāciju.

Tie jāglabā kopā ar Pepper visu robota kalpošanas laiku.

Šie norādījumi palīdzēs jums aizsargāt robotu, akumulatora lādētāju un to darba vidi pret 
bojājumiem. Vienmēr rūpīgi ievērojiet uzstādīšanas un apkopes norādījumus.

Jebkuros apstākļos atcerieties, ka cilvēku drošība ir svarīgāka nekā robota drošība.

Dokumenti satur arī informāciju par utilizāciju un pārstrādi.

Šajos drošības norādījumos nav atrunātas pilnīgi visas iespējamās situācijas. Neskaidrību 
gadījumā sazinieties ar SoftBank Robotics atbalsta dienestu: www.softbankrobotics.com/support.

Nekad nemēģiniet veikt robota un/vai tā strāvas padeves avota apkopi (tostarp demontāžu un korpusa 
noņemšanu) pašrocīgi. Rezerves daļas nav pieejamas pārdošanā.
Izslēdziet Pepper, atvienojiet akumulatora lādētāju un sazinieties ar atbalsta dienestu jebkurā no tālāk 
minētajiem gadījumiem.
• Strāvas vads vai lādētājs ir nolietojies.
• Lādētājs ir bojāts.
• Robotam Pepper ir radušies mehāniski bojājumi.
• Pepper korpusā ir iekļuvis šķidrums.
• No robota Pepper izdalās dūmi vai neparasts aromāts.
• Jums šķiet, ka Pepper nedarbojas pareizi.

Lietošanas vide
Robots Pepper ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. Neizmantojiet robotu ārpus telpām.
Mitrums robota Pepper darbības vidē nedrīkst pārsniegt 80%.

Uzraudzība
Robots Pepper nav paredzēts lietošanai bērniem vai personām ar 
samazinātām fiziskām, emocionālām, maņu vai garīgajām spējām, 
vai personām bez pieredzes un zināšanām.
Bērni, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, jāuzrauga personai, kura atbild par 
viņu drošību un ir izlasījusi un izprot šos lietošanas norādījumus.
14 gadus veciem vai vecākiem bērniem jāsniedz norādījumi par robota 
drošu lietošanu, un viņiem jāizprot ar tā lietošanu saistītie riski.
Novietojiet iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā.
Sabiedriskā vidē robotam jāatrodas bērniem neaizsniedzamā vietā. 
Neatstājiet robotu bērniem aizsniedzamā vietā bez uzraudzības, pat ja tas ir izslēgts.
Robots ir smags! Ja bērna ietekmē Pepper zaudēs stabilitāti, tas var apgāzties un savainot bērnu.
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Kakls Roka Elkonis Gurns Ceļgals

Drošības informācija

Ugunsgrēka draudi
Robots Pepper satur vairākus elektriskus un iekšējus blokus, kas normālos lietošanas apstākļos 
var sakarst.
Lai novērstu aizdegšanās risku, veiciet tālāk minētos piesardzības pasākumus.
• Lietotājs ir atbildīgs par elektroinstalācijas atbilstību vietējām normām.
• Lietojiet kopā ar Pepper tikai SoftBank Robotics piegādāto strāvas vadu.
• Nelietojiet akumulatora lādētāju un/vai strāvas vadu, ja ir redzamas bojājumu vai pārmērīga 

nodiluma pazīmes.
• Neizmantojiet strāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
• Neievietojiet Pepper korpusā nekādus priekšmetus.
• Novērsiet jebkāda šķidruma izliešanu uz Pepper. Šaubu gadījumā nelietojiet izstrādājumu. 
• Pirms turpmākas Pepper lietošanas pārliecinieties, ka visas robota sastāvdaļas ir pilnīgi sausas.
• Nemēģiniet žāvēt robotu ar ārēju siltuma avotu, piemēram, matu fēnu.
• Nelietojiet Pepper tuvumā aerosola veida izstrādājumus, kas satur uzliesmojošas gāzes.
• Nelietojiet Pepper sprādzienbīstamā vidē.
• Pepper darbības vides temperatūrai jābūt no 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F).
• Nelietojiet akumulatora lādētāju, ja telpas temperatūra pārsniedz 40 °C (104 °F).

Nekad neapģērbiet Pepper, tādējādi aizšķērsojot robota ventilācijas atveres, 
noteikšanas sensorus un apdraudot locīklu pareizu darbību.

Nelieciet neko uz robota galvas, ieskaitot jebkādas cepures, citas galvassegas 
vai parūkas, jo tās var izraisīt robota darba temperatūras pieaugumu, kas var 
novest pie negaidītas robota izslēgšanās vai tā bojājumiem.

Nelieciet uz robota galvas nekādas brilles (optiskās vai neoptiskās), 
acu apsējus vai jebkādu apģērba piederumu.

Mehāniski draudi
Nelieciet Pepper zaudēt stabilitāti, jo robots ir smags un apgāžoties var savainot jūs.

Robotam Pepper ir kustīgas daļas, kurās var iespiest ķermeņa daļas un kuras var 
radīt nopietnas traumas.
Strādājot Pepper tuvumā, veiciet tālāk minētos piesardzības pasākumus.
• Normālos darba apstākļos nenēsājiet robotu un nepieskarieties tam,  

kamēr tas kustas, pārvietojas vai pieceļas.
• Nenovietojiet plaukstas uz jebkuras robota ķermeņa savienojuma vietas, jo īpaši tā, 

kā redzams attēlos.
• Nestaigājiet robota ritenīšu tuvumā, jo Pepper var pārbraukt jūsu kāju pirkstiem.
• Ja Pepper ir aprīkots ar 180° vai 360° plati, robots var pārvietoties, izmantojot šo 

papildaprīkojumu. Nekāpiet uz plates un nenovietojiet kājas tai priekšā.
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Informācija par lāzera un infrasarkanās gaismas elementiem
• Lāzeri un infrasarkanie sensori palīdz Pepper droši orientēties tā darbības vidē.
• Brīdinājums (1.M klases lāzeri): neredzams lāzera starojums. Neaplūkojiet starojumu tiešā 

veidā caur optiskiem instrumentiem (piemēram, izmantojot lupas, palielināmos stiklus un 
mikroskopus) no 100 mm attāluma, jo tas var izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus.

• Uzmanību! Veicot tādas vadības un regulēšanas darbības vai procedūras, kas nav minētas 
šajā rokasgrāmatā, jūs varat pakļaut sevi bīstamai starojuma iedarbībai.

• Robots ir aprīkots ar sešiem iebūvētiem 1.M klases lāzeriem (no A līdz F) un divām 
infrasarkanajām diodēm (G un H).

• 1.M klases lāzeri ir apstiprināti saskaņā ar standartu IEC60825-1:2007 (viļņa garums:  
808 nm, maksimālā pieļaujamā starojuma plūsma: < 9 mW, impulsa ilgums: < 15 ms).

• Infrasarkanās diodes ir klasificētas grupā EXEMPT saskaņā ar standarta IEC62471 1. redakciju.
• Vairāk informācijas par lāzeriem skatīt nodaļā ar nosaukumu “Pepper sensoru diapazoni”.

Pepper sensoru diapazoni
Robots Pepper var noteikt objektus savā tuvumā, izmantojot iebūvētos sensorus. Tomēr pastāv 
izņēmuma zonas, kuras Pepper nevar aptvert. Nenovietojiet šajās zonās nekādus objektus.

Bīstamība videi
• Robots Pepper un tā litija jonu akumulators ir izstrādāts, ražots un to kvalitātes 

kontrole ir veikta saskaņā ar starptautiskiem vides aizsardzības noteikumiem.
• Lūdzu, neizmetiet savu izstrādājumu ikdienas atkritumos.
• Cilvēku veselības un vides aizsardzības nolūkā mēs iesakām nodot utilizējamas 

iekārtas īpaši šim mērķim paredzētā atkritumu savākšanas punktā.
• Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar atkritumu pārstrādes dienestu.

Drošības informācija

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 SENSORA NOTEIKŠANAS ZONA

HIDROLOKĀCIJAS NOTEIKŠANAS ZONAS

INFRASARKANĀ STAROJUMA NOTEIKŠANAS ZONAS

LĀZERU UN SENSORU NOTEIKŠANAS ZONAS 
(HORIZONTĀLĀS)

LĀZERU UN SENSORU NOTEIKŠANAS ZONAS (VERTIKĀLĀS)

AKLĀ ZONA

Piezīme. Skaidrības labad jānorāda, ka šeit nav atspoguļota pilnīgi 
visa informācija par sensoriem.

3 cm 3 cm
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Drošības informācija

Pepper lietošana medicīnisku ierīču tuvumā
SVARĪGS PAZIŅOJUMS PAR LIETOŠANU VESELĪBAS APRŪPES VIDĒ
SoftBank Robotics izstrādājumi nav medicīniskas ierīces un nav iekļauti UL vai standarta 
IEC 60601 (vai ekvivalentos) sarakstos.
Elektronisku iekārtu radiofrekvences viļņi var negatīvi ietekmēt cita elektroniska aprīkojuma 
darbību, izraisot tā darbības traucējumus.
Šī iekārta ir izstrādāta, testēta un ražota atbilstoši noteikumiem, kuri reglamentē radiofrekvences 
raidīšanu tādās valstīs kā Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Eiropas Savienība, Japāna.
Tāpēc lūdzam jūs veikt tālāk minētos piesardzības pasākumus.

Elektrokardiostimulatori
Veselības aprūpes nozares ražotāju asociācija (Health Industry Manufacturers Association) 
iesaka nodrošināt starp bezvadu iekārtām un elektrokardiostimulatoriem vismaz 15 cm (6 collu) 
attālumu, lai novērstu traucējumu radīšanu elektrokardiostimulatoriem.
Tāpēc cilvēkiem, kam ievietoti elektrokardiostimulatori, nevajadzētu pārnēsāt robotu, turot to 
tuvu krūtīm.
Ja rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet robotu.

Citas medicīniskās ierīces
Jebkādu citu personām uzstādītu medicīnisko ierīču gadījumā jums jāsazinās ar ierīces ražotāju 
vai ārstu, lai noteiktu, vai pastāv kādi citi ierobežojumi.

Akumulatora lādētājs un akumulators
• Akumulatora lādētājs nav ūdensdrošs. Vienmēr turiet to sausu. Neizmantojiet akumulatora 

lādētāju, ja tas bijis pakļauts lietus, šķidrumu iedarbībai vai atradies ar mitrumu piesātinātā 
vidē, piemēram, vannasistabā.

• Pieskaroties akumulatora lādētājam, ievērojiet piesardzību. Uzlādes laikā akumulatora 
lādētājs var ļoti sakarst, bet tā ir normāla un paredzama parādība.

• Lai novērstu elektrības spraudņa un vada bojājumus, atvienojiet lādētāju, velkot aiz spraudņa, 
nevis vada.

• Neizjauciet lādētāju. Nekad neatveriet, nepārveidojiet vai nemēģiniet labot akumulatora 
lādētāju pašrocīgi.

• Akumulators ir aprīkots ar drošības bloķēšanas sistēmu. Nekad neļaujiet akumulatoram 
pilnībā izlādēties, pretējā gadījumā tas vairs nebūs lietojams.

• Pārliecinieties, ka pilnībā uzlādējat akumulatoru vismaz ik pēc trim mēnešiem vai nedēļas 
laikā, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

• Nekad neizjauciet litija jonu akumulatorus.
• Ja litija jonu akumulators ir bojāts vai tam radusies noplūde, sazinieties ar SoftBank Robotics 

atbalsta dienestu.

Podziņelements
Šis izstrādājums satur podziņelementu, lai darbinātu reāllaika pulksteni un uzturētu izstrādājuma 
iestatījumus. Paredzēts, ka tam jākalpo tikpat ilgi, cik kalpo izstrādājums.
Podziņelementa apkopi vai nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts apkopes tehniķis.
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Tehniskie dati

ROBOTS

Fiziskie parametri

Robota izmērs Skatīt shēmas

Iepakojuma izmērs (A x P x G) 1400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 collas

Svars 29,6 kg / 65,2 mārciņas 

Svars, ieskaitot iepakojumu 41,4 kg / 91,3 mārciņas 

Darba vide

Darba temperatūras diapazons No 5 °C līdz 35 °C 
No 41 °F līdz 95 °F

Darba vides mitruma diapazons No 20% līdz 80% 

IP aizsardzības klase IPX0

Glabāšanas 
nosacījumi Glabāšanas temperatūras diapazons No 5 °C līdz 45 °C

No 41 °F līdz 113 °F

AKUMULATORA LĀDĒTĀJS
Ieejas spriegums 100–240 V maiņstrāva / 50–60 Hz

Izejas spriegums 28,6 V

Izejas strāva maks. 8 A

Darba temperatūras diapazons No 5 °C līdz 35 °C

AKUMULATORS
Spriegums 26,46 V (tip.)

Jauda 30 Ah (tip.)

Enerģija 795 Ah

Sekundārās šūnas 18650 litija jonu šūnas

Akumulatora darbības laiks Minimālais 7 stundas

Tipiskais 12 stundas

Maksimālais 20 stundas

Robota glabāšana 25 °C Akumulatora darbības laika zudums 20%/gadā

Pašizlāde 3,5%/mēnesī

Uzlādes ilgums (robots izslēgts):  
No 0% līdz 100% No 0% līdz 100% 8 h 20 min

25,5 collas
648 mm

47,6 collas
1208 mm

18,9 collas
480 mm

16,7 collas
424 mm

16,2 collas
412 mm

53,4 collas
1356 mm

47,4 collas
1203 mm
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Atbalsts

SoftBank Robotics Europe
Parīze, Francija

SoftBank Robotics America
Sanfrancisko, Kalifornija, ASV
Bostona, Masačūsetsa, ASV

SOFTBANK ROBOTICS un SOFTBANK ROBOTICS logotips ir uzņēmumam SOFTBANK GROUP 
piederošas preču zīmes. 
PEPPER un PEPPER logotips ir uzņēmumam SOFTBANK ROBOTICS EUROPE piederošas preču zīmes. 
Citas šajā dokumentā izmantotās preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi un logotipi attiecas vai 
nu uz sabiedrībām, kas pieteikušas īpašumtiesības uz preču zīmēm un nosaukumiem, vai uz to 
izstrādājumiem. 
SOFTBANK ROBOTICS noraida īpašumtiesības uz citām preču zīmēm un nosaukumiem. 
PEPPER dizainparaugs ir SOFTBANK ROBOTICS EUROPE īpašums. Neviens no šajā dokumentā 
iekļautajiem attēliem nav saistoša rakstura, un tas var tikt mainīts, bet visi iekļautie attēli ir 
SOFTBANK ROBOTICS EUROPE īpašums.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Francija
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Šanhaja, Ķīna

SoftBank Robotics Corp
Tokija, Japāna

Ja Pepper radusies problēma
Ja jums radusies problēma ar jūsu robotu, pirms sazināšanās ar atbalsta dienestu 
veiciet pārbaudi atbilstoši tālāk minētajiem punktiem. 
• Vai apturēšanas poga ir atbloķēta?
• Vai akumulators ir uzlādēts?
• Vai atkārtoti IESLĒDZĀT un IZSLĒDZĀT Pepper? 
Ja Pepper joprojām nedarbojas:
1. noskaidrojiet sava robota sērijas numuru;

2. sazinieties ar atbalsta dienestu:

Teksts un cipari
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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