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Informacija

Prieš naudodami „Pepper“ (toliau – „Pepper“, „robotas“ arba „jis“), atidžiai perskaitykite šį 
dokumentą. Perskaitę, šį dokumentą pasidėkite peržiūrai ateityje.
Šis robotas yra savaime judantis prietaisas, todėl su juo netinkamai elgiantis gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas arba galima patirti sužalojimų.

Šio dokumento naujausia versija pateikiama interneto svetainėje

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 („Pepper 1.8“), 2019.04

SVARBU. Griežtai rekomenduojama, kad dėl savo saugumo robotą naudojantys asmenys 
laikytųsi šių ir saugos rekomendacijų. ANTRAIP „PEPPER“ ARBA AKUMULIATORIAUS 
ĮKROVIKLIO GARANTIJA NETEKS GALIOS. Rekomendacijos padės apsaugoti robotą, 
akumuliatoriaus įkroviklį ir jų naudojimo aplinką nuo žalos. 

Šioje dokumentacijoje taip pat rasite informacijos apie utilizavimą ir perdirbimą bei 
techninės informacijos, tačiau čia apžvelgtos ne visos galimos sąlygos. 
Visada atminkite, kad visų svarbiausia yra žmonių saugumas – robotų saugumas visada yra 
antroje vietoje. Visada kruopščiai laikykitės montavimo ir techninės priežiūros instrukcijų, 
jas laikykite saugioje vietoje. 

„Pepper“ nėra skirtas naudoti vaikams ar asmeniui su ribotais fiziniais, emociniais, 
jutiminiais ar protiniais gebėjimais, taip pat trūkstant patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai:
* 14 metų neturinčius vaikus prižiūri už jų saugą atsakingas asmuo, kuris perskaitė ir 
suprato instrukcijas. 
ARBA 
* 14 metų ir vyresniems vaikams buvo duotos instrukcijos dėl prietaiso naudojimo saugiu 
būdu ir jie suprato susijusius pavojus.

Kitus vaikus reikia tinkamai prižiūrėti, kad jie nežaistų su „Pepper“.

i



2014 m. pristatytas „Pepper“ – tai pirmasis pasaulyje socialinis humanoidinis robotas, 
skirtas sąveikauti ir intuityviai bendrauti su žmonėmis.

„Ledlaužis“
Naudodamas įvairius jutiklius, „Pepper“ 
aptinka jo aplinkoje esančius žmones 
ir patraukia jų dėmesį, pradėdamas  
bendrauti balsu arba nukeliaudamas 
žmonių link pokalbiui pradėti.

Patrauklus
Būdamas optimalaus 120 cm (4 pėd.) 
aukščio, akį traukiančios išvaizdos ir 
humanoidinės elgsenos, „Pepper“ iš 
karto išsiskiria iš minios, be pastangų  
patraukia išskirtinį dėmesį ir užmezga 
emocinį ryšį su žmonėmis.

Pritaikomas asmeniškai
Kaip pažangi programuojama platforma, 
„Pepper“ užtikrina nesibaigiančias 
galimybes naudotojų patirčiai 
praturtinti – jį galima naudoti įvairiuose 
sektoriuose, pvz., mažmeninės prekybos, 
bankininkystės, kelionių, darbo erdvės, 
vyriausybės ir viešųjų paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir švietimo.

Prisijungęs
„Pepper“ užtikrina patirtį, 

naudodamas įvairias debesijos 
paslaugas ir duomenų bazes, 

padedančias išplėsti jo galimybes, 
pvz., kognityvinę kompiuteriją, 

tikralaikį ryšį ir duomenų 
rinkimą, kad galėtų suteikti 

daugiau paslaugų.

Lengvai pripažįstamas
Draugiškas, saugus ir abejingų 

nepaliekantis „Pepper“ 
visada sulaukia pasisekimo – 

užtikrina smagų bendravimą ir 
nepamirštamą patirtį.

Mėgaukitės naujojo draugo kompanija!

„Pepper“ – kas tai
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Mikrofonas

Kištukai (žr. 9 psl.)
Garsiakalbis

Vaizdo kamera

* pasirinktinai
Norint naudoti plokšteles, reikalinga konkreti „NAOqi“ versija. 

Apžvalga

5

Minkštas dangtelis  
ir sustabdymo 

mygtukas

Pečių šviesos diodai

Įkrovimo atvartas

Krūtinės mygtukas

360° kampu besisukanti 
plokštelė*

180° kampu besisukanti 
plokštelė*

„Pepper“

„Pepper“ su 
360° kampu 
besisukančia 

plokštele

„Pepper“ su 
180° kampu 
besisukančia 

plokštele

„Pepper“ galima rinktis 
iš trijų variantų. 

Skirtingi variantai 
pasižymi tokiomis pat 
pagrindinėms roboto 

naudojimo ypatybėms.

i



Kišeninis vadovas
Sertifikavimo 
lankstinukas

Dėžės turinys

6

Akumuliatoriaus 
įkroviklis** su 
kintamosios 
srovės laidu

* Yra trys modeliai.
** Akumuliatoriaus įkrovikliai yra dviejų modelių.

Ko nors trūkstant, kreipkitės į pagalbos tarnybą adresu 
www.softbankrobotics.com/support

Klubo srities 
kištukas

Kelio srities 
kištukas



„Pepper“ išpakavimas

7

„Pepper“ daug sveria! Su robotu elkitės atsargiai.

1

2

Ištraukite 
pagrindą.

Pasilikite 
dėžę ir 

apsaugines 
dalis. 

Jų prireiks 
sandėliuojant 

„Pepper“. 3

Pastačius netinkama poza, „Pepper“ 
gali būti nestabilus ir nukristi.

Saugi poza Netinkama poza

KG

Uždėkite rankas ant „Pepper“ rankų ir lėtai jį iškelkite.4

!



8

„Pepper“ išpakavimas

Nuimkite juostą ir visas 
apsaugines dalis.6

Išimkite kištukus.
7

Užfik-
suokite!

Atblokuokite sustabdymo mygtuką ir uždarykite 
minkštą dangtelį.

9

Atidarykite minkštą dangtelį ir padėkite 
kištukus į jiems skirtas angas.

8

Daugiau informacijos 
pateikta 9 psl.

i
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Kištukų naudojimas

Po naudojimo 
nepamirškite 

padėti kištukus.

Kai „Pepper“ įjungtas, 
nekiškite kištukų.

!

Įkišti kištukai Ištraukti kištukai

Kelių ir klubų 
sąnariai (jungtys) 

laisvai juda.

Kelių ir klubų 
sąnariai (jungtys)  

užblokuoti.

Kištukus įkiškite tik šiais atvejais:
• valydami „Pepper“;
• supakuodami „Pepper“;
• pastatydami „Pepper“ saugia poza.

Kištukų laikymas

Kištukų naudojimas

1 2

Tik kai „Pepper“ IŠJUNGTAS:

i
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„Pepper“ įkrovimas

„Pepper“ įkraunamas.

„Pepper“ yra visiškai įkrautas.

Akumuliatoriaus įkroviklis  
ALDE410004

„Pepper“ įkraunamas.

„Pepper“ yra visiškai įkrautas.

Akumuliatoriaus įkroviklis 
yra prijungtas.

Akumuliatoriaus įkroviklis  
T0000001

Nuimkite plastikinę plėvelę nuo akumuliatoriaus įkroviklio.

1
2 3

Spragt!

Atkreipkite dėmesį, kad akumuliatoriaus įkrovikliai būna dviejų tipų. Šviesos diodo 
veiksena priklauso nuo akumuliatoriaus įkroviklio modelio. Informacijos apie 

akumuliatoriaus įkroviklio modelį rasite ant dėklo.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Įkrovimo laikas Maždaug 8 val.

Akumuliatoriaus 
veikimo trukmė

7–20 val. 
Priklausomai 
nuo naudojimo

i
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Vietos pasirinkimas

„Pepper“ perkėlimas

90 cm

Aplink „Pepper“ turi 
būti mažiausiai 90 cm 

(maždaug 35,4 col.) 
laisvos vietos.

2

Vieną ranką uždėkite 
ant peties, kitą – 
ant klubo.

2
Atsargiai vežkite 
„Pepper“ į jo naująją 
vietą.

3

Pasirūpinkite, kad 
aplink „Pepper“ nebūtų 
nuolydžio arba laiptų.

3

Atidarykite 
įkrovimo atvartą, 
kad atleistumėte 
stabdžius. 

1

Įsitikinkite, kad 
„Pepper“ stovi ant lygaus 

ir plokščio paviršiaus. 
Nestatykite ant kilimų 

ar kilimėlių. 

1

Patikrinkite, ar naujoji vieta atitinka „Pepper“ naudojimo sąlygas.

Daugiau informacijos rasite saugos skyriuje (19 psl.).
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„Pepper“ ĮJUNGIMAS

„Pepper“ konfigūracija skiriasi priklausomai nuo 
roboto programinės įrangos versijos.

Ognak 
Gnuk!

Spragt!

Vieną kartą paspauskite krūtinės 
mygtuką ir laukite.

Konfigūruodami „Pepper“, laikykitės planšetėje 
nurodytų veiksmų.

Maždaug 2 min.

„Pepper“ ĮJUNGIMAS

„Pepper“ nustatymas pirmą kartą

Sukonfigūravus, „Pepper“ yra paruoštas naudoti!

Daugiau informacijos (prieiga prie parametrų, turinio valdymas, programėlių 
kūrimas ir daugiau) rasite apsilankę adresu 

www.softbankrobotics.com/support 
ir pardavėjo dokumentacijoje.

Pastatytas „Pepper“ yra ĮJUNGTAS, tačiau dar neparuoštas bendrauti. 
Jis yra pasiruošęs, kai:
• „Pepper“ patikrino aplinką, 
• akys yra baltos spalvos.

2

Prieš ĮJUNGDAMI „Pepper“, užtikrinkite, kad: 
- vieta yra tinkama (10 psl.);
- sustabdymo mygtukas atblokuotas (15 psl.);
- kištukai ištraukti (16 psl.).

1
Užfik-

suokite!

i
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Bendravimas su „Pepper“

Pranešimų klausymasis

„Pepper“ klausosi, kai: 
- „Pepper“ į jus žiūri.

- Nekalbėkite tuo pačiu metu.
- Kalbėkite trumpais sakiniais.
- Nekalbėkite per greitai!

Kalbėjimasis su „Pepper“

Pečių šviesos diodai informuoja naudotoją apie naują informaciją. Pranešimų spalva 
nurodo informacijos tipą. Pašalinus problemą, pranešimai išnyksta. 

Patikrinkite, ar nemirksi pečių 
šviesos diodai. 

1
Trumpai vieną kartą 
paspauskite krūtinės mygtuką 
ir išklausykite pranešimą.

2

Jei pečių šviesos diodai šviečia geltonai arba raudonai, galėjo kilti 
„Pepper“ problema. Prireikus kreipkitės į pagalbos tarnybą (24 psl.).

3

„Pepper“ girdėjimo diapazonas yra 
siauras. Bendraudami su „Pepper“, 

palaikykite akių kontaktą.

„Pepper“ negalės kalbėti, kol neįdiegsite 
atitinkamos programinės įrangos (12 psl.).

Spragt!

...
Informacija

Įspėjimas

Klaida

i

i
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„Pepper“ naudojimas

Miego režimas

Miego režimu veikiantis „Pepper“ nekalba ar nejuda.
Palietus galvą, „Pepper“ pabus, atsistos ir apsidairys.

Stovėjimo poza Saugi poza

Zzzz

Poilsio režimas

Poilsio režimu visi veiksmai yra sustabdyti, o visi varikliai išjungti:  
„Pepper“ nekalba ar nejuda.

Stovėjimo poza Saugi poza

Spragt!
Spragt!

*atsidūsta*

Palieskite galvą, 
kad miego režimas 

būtų išjungtas.

3 sekundėms 
uždėkite ranką ant 
priekinės vaizdo 
kameros ir galvos 
viršutinės dalies.

Dukart greitai paspauskite krūtinės mygtuką 
ir įjunkite arba išjunkite poilsio režimą.
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„Pepper“ IŠJUNGIMAS

Gnuk 
Gnuk!

Maždaug 1 min.

„Pepper“ IŠJUNGIMAS krūtinės mygtuku

Stovėjimo poza Saugi poza

Laikykite
maždaug 
4 sekundes

„Pepper“ IŠJUNGIMAS sustabdymo mygtuku

Sustabdymo mygtuką galite paspausti per minkštą dangtelį.

Saugumo sumetimais:
• kai „Pepper“ IŠJUNGTAS;
• kai „Pepper“ yra dėžėje ir (arba) sandėliuojamas;
• valant.

Nenumatytu atveju, kai „Pepper“ yra ĮJUNGTAS, pavyzdžiui:
• išsiliejus skysčiams;
• „Pepper“ nukritus;
• dėl netikėtos fizinės elgsenos.

Sustabdymo mygtuko atblokavimas

Užfik-
suokite!

1 2
Jei sustabdymo mygtukas buvo 
paspaustas, prieš ĮJUNGDAMI 
„Pepper“ jį atblokuokite, tada 
atsargiai uždarykite minkštą 

dangtelį.

Priverstinis IŠJUNGIMAS: „Pepper“ nereaguojant arba NEIŠSIJUNGIANT įprastai 
(kaip parodyta pirmiau), spauskite krūtinės mygtuką, kol jis IŠSIJUNGS.



16

„Pepper“ priežiūra ir sandėliavimas

Prireikus galite  
įkišti kištukus.

(žr. 9 psl.)

Naudokite minkštą 
sausą šluostę arba 
valomąsias servetėles.

Nenaudokite 
vandens.

Nenaudokite alkoholio 
arba amoniako 
pagrindo gaminių.

„Pepper“ valymas

„Pepper“ sandėliavimas

1. IŠJUNKITE „Pepper“. 
2. Paspauskite sustabdymo mygtuką.
3. Visiškai įkraukite „Pepper“.
4. NEĮKIŠKITE kištukų, antraip „Pepper“ gali nukristi.
5. Įsitikinkite, kad sandėliavimo vieta atitinka saugos rekomendacijas 

(žr. saugos skyrių 19 psl.).

Jei vis dar turite dėžę, ją naudokite „Pepper“ 
sandėliuoti.

Kai „Pepper“ sandėliuojate ilgą 
laiką, įkraukite jį bent kas tris 

mėnesius, antraip akumuliatorius 
taps nenaudojamas.

!

Valydami patikrinkite, 
ar „Pepper“ IŠJUNGTAS 

ir atjungtas, o sustabdymo 
mygtukas paspaustas.

!

Spragt!
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„Pepper“ supakavimas

6

Elkitės atsargiai, 
kai įkišti  

kištukai, kadangi 
„Pepper“ keliai ir 

klubai laisvai judės.

!

Padėkite „Pepper“ priešais dėžę ir patikrinkite, 
ar uždarytas įkrovimo atvartas.

Išimkite kištukus iš jų laikymo vietos ir 
įkiškite į atitinkamas angas.

5

„Pepper“ padėjimas į dėžę

„Pepper“ turi būti 
IŠJUNGTAS, 

sustabdymo mygtukas 
paspaustas.

1
4

2

3
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Pakelkite „Pepper“ 
į stovėjimo pozą, 

kai stumiate jį į dėžę. 

„Pepper“ supakavimas

„Pepper“ reguliavimas jo dėžėje

109

7

11 Užklijuokite dėžę stipria juosta.12

Būkite atsargūs, „Pepper“ gali būti 
nestabilus.

!

Atsargiai padėkite dėžę ant grindų.
8

Akumuliato-
riaus  

įkroviklis
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Saugos informacija

SVARBU. Griežtai rekomenduojama, kad naudotojai laikytųsi šių saugos rekomendacijų dėl jų 
asmeninės saugos, antraip „Pepper“ arba akumuliatoriaus įkroviklio garantija neteks galios.

Bendroji informacija
Šį kišeninį vadovą ir pridėtą sertifikavimo lankstinuką rasite „Pepper“ dėžėje. Juose pateikta 
svarbios reglamentavimo informacijos.

Tuos dokumentus būtina laikyti su „Pepper“ visą roboto naudojimo laiką.

Rekomendacijos padės apsaugoti robotą, akumuliatoriaus įkroviklį ir jų naudojimo aplinką nuo 
žalos. Visada atidžiai laikykitės diegimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

Niekada nepamirškite, kad visų svarbiausia yra žmonių sauga.

Be to, dokumentacijoje rasite informacijos apie utilizavimą ir perdirbimą.

Tose saugos instrukcijose apžvelgtos ne visos galimos situacijos. Kai kyla abejonių, kreipkitės 
į „SoftBank Robotics“ pagalbos tarnybą adresu www.softbankrobotics.com/support.

Niekada nebandykite atlikti roboto ir (arba) jo maitinimo šaltinio techninės priežiūros patys (įskaitant 
ardymą ir korpuso nuėmimą). Atsarginių dalių prekyboje nėra.
Išjunkite „Pepper“, atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir kreipkitės į pagalbos tarnybą bet kuriuo iš toliau 
nurodytų atvejų.
• Nusidėvėjo maitinimo laidas arba įkroviklis.
• Įkroviklis buvo sugadintas.
• „Pepper“ buvo pažeistas mechaniškai.
• Į „Pepper“ korpusą pateko skysčio.
• Iš „Pepper“ kyla dūmai ar juntamas neįprastas kvapas.
• Atrodo, kad „Pepper“ veikia netinkamai.

Vieta
„Pepper“ yra skirtas naudoti tik patalpose. Nenaudokite roboto lauke.
„Pepper“ veikimo drėgnio diapazonas negali viršyti 80 %.

Priežiūra
„Pepper“ nėra skirtas naudoti vaikams ar žmonėms su ribotais fiziniais, 
jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba trūkstant patirties ir žinių.
14 metų neturinčius vaikus turi prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo, 
kuris perskaitė ir suprato tas instrukcijas.
14 metų ir vyresniems vaikams būtina duoti instrukcijas dėl roboto 
naudojimo saugiu būdu, jie turi suprasti susijusius pavojus.
Pakavimo medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Viešojoje aplinkoje robotas turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Net jei robotas išjungtas, nepalikite jo su vaikais.
Robotas yra sunkus! Jei vaikas destabilizuos „Pepper“, robotas gali nukristi ir sužaloti vaiką.
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Kaklas Ranka Alkūnė Klubas Kelis

Saugos informacija

Gaisro pavojus
„Pepper“ yra tam tikrų elektros ir vidinių įtaisų, kurie įprastinio naudojimo metu gali įkaisti.
Norėdami išvengti gaisro, imkitės šių atsargumo priemonių.
• Naudotojas yra atsakingas už elektros instaliaciją, kuri atitinka vietos standartus.
• Naudokite maitinimo laidą, kurį „SoftBank Robotics“ pridėjo prie „Pepper“.
• Nenaudokite akumuliatoriaus įkroviklio ir (arba) maitinimo laido, jei pastebėsite jų pažeidimo 

požymių arba jie pernelyg nusidėvėjo.
• Nenaudokite maitinimo laido su kitais gaminiais.
• Nieko nekiškite į „Pepper“ korpusą.
• Būkite atsargūs, kad ant „Pepper“ neišpiltumėte skysčio. Jei kiltų abejonių, nenaudokite. 
• Prieš vėl naudodami „Pepper“, būtinai kruopščiai nusausinkite visus komponentus.
• Nebandykite išdžiovinti roboto išoriniu šilumos šaltiniu, pvz., plaukų džiovintuvu.
• Aplink „Pepper“ nenaudokite aerozolinių gaminių, kurių sudėtyje yra degių dujų.
• Nenaudokite „Pepper“ sprogioje aplinkoje.
• „Pepper“ veikimo temperatūra turi būti nuo 5 °C iki 35 °C (nuo 41 °F iki 95 °F).
• Nenaudokite akumuliatoriaus įkroviklio, jei patalpos temperatūra yra didesnė nei 40 °C (104 °F).

Niekada neapvilkite roboto drabužiais, kurie gali užkimšti „Pepper“ 
oro angas, uždengti aptikimo jutiklius ir trukdyti lanksčiosioms dalims 
veikti tinkamai.

Nieko nedėkite ant galvos, įskaitant kepures, kepurėles ar perukus, 
kadangi dėl jų roboto darbinė temperatūra gali pakilti ir jis netikėtai 
bus išjungtas arba sugadintas.

Ant roboto galvos nedėkite akinių (netikrų arba tikrų), akių raiščių ar 
bet kokio tipo aprangos aksesuarų.

Mechaninis pavojus
Užtikrinkite „Pepper“ stabilumą – robotas yra sunkus, todėl gali nukristi ir jus sužaloti.

„Pepper“ yra judančių dalių, kurios gali prispausti ir sunkiai sužaloti.
Dirbdami netoli „Pepper“, imkitės šių atsargumo priemonių.
• Įprastinėse situacijose neneškite ir nelieskite roboto, kai jis juda,  

eina arba atsistoja.
• Nedėkite rankų ant roboto jungčių, ypač paveikslėliuose parodytose vietose.
• Neikite pernelyg arti ratukų, kadangi „Pepper“ gali užvažiuoti ant jūsų kojų pirštų.
• Jei „Pepper“ sumontuota 180° arba 360° kampu besisukanti plokštelė, robotas gali judėti 

naudodamas šią pasirinktinę įrangą. Nelipkite ant plokštelės ir nedėkite pėdos priešais ją.
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Informacija apie lazerius ir infraraudonuosius spindulius
• Lazeriai ir infraraudonieji spinduliai padeda „Pepper“ saugiai sąveikauti su jo aplinka.
• Įspėjimas (1M klasės lazeriai): nematoma lazerinė spinduliuotė. Nežiūrėkite tiesiai, 

naudodami optinius prietaisus (pvz., lupas, didinimo stiklus ir mikroskopus) – laikykitės 
100 mm atstumo, kadangi akys gali būti sužalotos negrįžtamai.

• Dėmesio. Naudojant valdiklius, reguliuojant ar atliekant tam tikrus veiksmus, kurie nėra 
nurodyti šiame dokumente, gali susidaryti pavojinga spinduliuotė.

• Robote yra šeši vidiniai 1M klasės lazeriai (A–F) ir du infraraudonųjų spindulių diodai (G ir H).
• 1M klasės lazeriai yra sertifikuoti pagal IEC60825-1:2007 (bangų ilgis – 808 nm; didžiausia 

pasiekiama spinduliuojama galia: <9 mW; impulso trukmė: <15 ms).
• Infraraudonųjų spindulių diodai yra klasifikuojami IŠIMČIŲ grupėje pagal standarto IEC62471 

1-ą leidimą.
• Daugiau informacijos apie lazerius ieškokite skyriuje „Pepper“ jutiklių veikimo diapazonai“.

„Pepper“ jutiklių veikimo diapazonai
Įvairiais integruotais jutikliais „Pepper“ gali aptikti aplink esančius daiktus. Tačiau tam tikrų 
išskirtinių sričių „Pepper“ gali neaprėpti. Tose vietose nedėkite jokių daiktų.

Pavojus aplinkai
• „Pepper“ ir jo ličio jonų akumuliatorius buvo suprojektuoti, pagaminti ir jų 

kokybės kontrolė atlikta pagal tarptautinės aplinkos reglamentus.
• Nešalinkite gaminio su kasdienėmis atliekomis.
• Norėdami apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, rekomenduojame įrangos 

atliekas perduoti į tam skirtą surinkimo punktą.
• Daugiau informacijos gausite susisiekę su atliekų utilizavimo tarnyba.

Saugos informacija

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 JUTIKLIO APTIKIMO ZONA

SONARO APTIKIMO ZONOS

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ APTIKIMO ZONOS

LAZERIO IR JUTIKLIO APTIKIMO ZONOS 
(HORIZONTALIA KRYPTIMI)

LAZERIO IR JUTIKLIO APTIKIMO ZONOS 
(VERTIKALIA KRYPTIMI)

NEMATOMOJI ZONA

Pastaba. Čia parodyta ne visa informacija apie jutiklį, 
kad informacija būtų lengvai skaitoma.

3 cm 3 cm
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Saugos informacija

„Pepper“ naudojimas šalia medicinos prietaisų
SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL NAUDOJIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS APLINKOJE:
„SoftBank Robotics“ gaminiai nėra medicinos prietaisai, todėl jie nėra įtraukti į sąrašą pagal UL 
arba IEC 60601 (arba tapatų standartą).
Elektroninės įrangos radijo dažnio bangos gali turėti neigiamo poveikio kitos elektroninės įrangos 
veikimui, todėl ji gali sugesti.
Prietaisas yra suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas, kad atitiktų reglamentus dėl radijo dažnio 
perdavimo šalyse, tokiose kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Europos Sąjunga ir Japonija.
Todėl imkitės šių atsargumo priemonių.

Širdies stimuliatoriai
Sveikatos pramonės gamintojų asociacija rekomenduoja palaikyti mažiausiai 15 cm (6 col.) 
atstumą tarp belaidžių prietaisų ir širdies stimuliatorių, kad būtų išvengta sąveikos su širdies 
stimuliatoriumi.
Todėl širdies stimuliatorių naudotojai neturi nešti roboto netoli savo krūtinės.
Dėl kokios nors priežasties įtardami trikdžius, nedelsdami išjunkite robotą.

Kiti medicinos prietaisai
Kitų asmeninių medicinos prietaisų naudotojai turi kreiptis į prietaiso gamintoją arba gydytoją, 
kad padėtų nustatyti, ar nėra kitų suvaržymų.

Akumuliatoriaus įkroviklis ir akumuliatorius
• Akumuliatoriaus įkroviklis nėra nepralaidus vandeniui. Pasirūpinkite, kad jis visada būtų 

sausas. Nenaudokite akumuliatoriaus įkroviklio, jei jis buvo aplytas, ant jo pateko skysčių 
arba vietoje, kurioje labai drėgna, pvz., vonioje.

• Akumuliatoriaus įkroviklį lieskite atsargiai. Įkrovimo metu akumuliatoriaus įkroviklis gali būti 
labai įkaitęs – tai yra normalu ir numatyta.

• Norėdami sumažinti elektros kištuko ir laido sugadinimo riziką, atjungdami įkroviklį traukite 
už kištuko, o ne už laido.

• Neardykite įkroviklio. Niekada neatidarykite, nemodifikuokite ar nebandykite patys remontuoti 
akumuliatoriaus įkroviklio.

• Akumuliatoriuje yra saugos blokuotės sistema. Niekada neleiskite akumuliatoriui visiškai 
išsikrauti, kadangi jis gali tapti nenaudojamas.

• Būtinai įkraukite akumuliatorių bent kartą kas tris mėnesius arba savaitę, jei akumuliatoriaus 
įkrova maža.

• Niekada neardykite ličio jonų akumuliatorių.
• Jei ličio jonų akumuliatorius yra sugadintas arba prateka, kreipkitės į „SoftBank Robotics“ 

pagalbos tarnybą.

Sagos formos elementas
Šiame gaminyje yra sagos formos elementas, skirtas tikralaikiam laikrodžiui maitinti ir gaminio 
nuostatoms įsiminti. Jis veiks visą gaminio naudojimo laiką.
Sagos formos elemento techninę priežiūrą arba keitimą turi atlikti tik kvalifikuotas prižiūrintis 
technikas.
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Techninės specifikacijos

ROBOTAS

Fizinė informacija

Roboto dydis Žr. schemas

Pakuotės dydis (A x P x I) 1400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 col.

Svoris 29,6 kg / 65,2 sv. 

Svoris, įskaitant pakuotę 41,4 kg / 91,3 sv. 

Darbo aplinka

Darbinės temperatūros diapazonas 5–35 °C 
41–95 °F

Darbinio drėgnio diapazonas 20–80 % 

IP apsaugos klasė IPX0

Laikymo sąlygos Laikymo temperatūros diapazonas 5–45 °C
41–113 °F

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS
Įvedama įtampa 100–240 V kint. sr. / 50–60 Hz

Išvedama įtampa 28,6 V

Išvedama srovė Maks. 8 A

Darbinės temperatūros diapazonas 5–35 °C

AKUMULIATORIUS
Įtampa Įpr. 26,46 V

Galia Įpr. 30 Ah

Energija 795 Ah

Papildomi elementai 18 650 ličio jonų elementų

Akumuliatoriaus veikimo laikas Min. 7 val.

Įprastai 12 val.

Maks. 20 val.

Roboto laikymas 25 °C temperatūroje Akumuliatoriaus veikimo laiko praradimas 20 % per metus

Savaiminis įkrovimas 3,5 % per mėnesį

Įkrovimo trukmė (robotas išjungtas): 0–100 % 0–100 % 8 val. 20 min.

25,5 col.
648 mm

47,6 col.
1208 mm

18,9 col.
480 mm

16,7 col.
424 mm

16,2 col.
412 mm

53,4 col.
1356 mm

47,4 col.
1203 mm



24

Pagalba

„SoftBank Robotics Europe“
Paryžius, Prancūzija

„SoftBank Robotics America“
San Fransiskas, Kalifornija, JAV
Bostonas, Masačusetsas, JAV

SOFTBANK ROBOTICS ir SOFTBANK ROBOTICS logotipas yra SOFTBANK GROUP prekių ženklai. 
PEPPER ir PEPPER logotipas yra SOFTBANK ROBOTICS EUROPE prekių ženklai. 
Kiti šiame dokumente naudojami prekių ženklai, prekių pavadinimai ir logotipai yra susiję su 
subjektais, įregistravusiais ženklus ir pavadinimus, arba jų gaminiais. 
SOFTBANK ROBOTICS atsisako nuosavybės teisių į kitus ženklus ir pavadinimus. PEPPER dizainas 
yra SOFTBANK ROBOTICS EUROPE nuosavybė. Visi šiame dokumente pateikti vaizdai nėra 
įpareigojantys, jie gali būti keičiami ir yra SOFTBANK ROBOTICS EUROPE nuosavybė.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, Prancūzija
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 

„SoftBank Robotics China Corp“
Šanchajus, Kinija

„SoftBank Robotics Corp“
Tokijas, Japonija

Kilus „Pepper“ problemai
Kilus roboto problemai, prieš kreipdamiesi į pagalbos tarnybą, patikrinkite šiuos punktus. 
• Ar sustabdymo mygtukas atblokuotas?
• Ar akumuliatorius įkrautas?
• Ar „Pepper“ IŠJUNGĖTE ir vėl ĮJUNGĖTE? 
Jei „Pepper“ vis tiek neveikia:
1. Suraskite roboto serijos numerį.

2. Kreipkitės į pagalbos tarnybą.

Tekstas ir skaičiai
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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