
1

1

Gebruikersgids
Hoe met Pepper om te gaan



2

Pepper opladen

11

De omgeving 
kiezen

11

Pepper 
verplaatsen

6

Wat zit er in 
de doos?

24

Ondersteuning

9

Pennen

4

Wie is Pepper?

5

Overzicht

Pepper 
uitschakelen

16

Pepper bedienen

16

Pepper 
inschakelen

12

17

De Stop-knop 
gebruiken

16

Zorg dragen 
voor Pepper

23

Technische  
informatie

13

Interactie 
met Pepper

7

Pepper uit de 
doos nemen

17

Pepper terug in 
de doos steken

19

Veiligheid

10



3

Informatie

Dit document aandachtig doorlezen voordat u begint met het gebruik van Pepper (hieronder 
vermeld als ‘"Pepper’’, "de robot" of "hij"). Na dit document te hebben gelezen, het bijhouden 
voor later gebruik.
Deze robot is een apparaat dat zich autonoom beweegt. Bij verkeerde omgang kan dit leiden 
tot ongevallen of verwondingen.

De meest recente versie van dit document is online beschikbaar op:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) - 2019.04

BELANGRIJK: Aan de personen die met de robot omgaan wordt ten stelligste aanbevolen 
om deze richtlijnen en veiligheidsinstructies te volgen in het belang van hun eigen 
veiligheid. IN  TEGENGESTELD GEVAL KAN DE GARANTIE VAN PEPPER OF VAN DE 
ACCULADER ONGELDIG WORDEN. De richtlijnen helpen u om de robot, de acculader en 
hun werkingsomgeving te beschermen tegen schade. 

Deze documentatie behandelt ook het verwijderen, recyclen en de technische informatie, 
maar behandelt niet alle mogelijke toestanden die kunnen optreden. 
Houd er rekening mee dat de veiligheid van mensen altijd voorrang heeft, de veiligheid 
van robots komt altijd op de tweede plaats. Altijd de instructies voor installatie en service 
nauwgezet opvolgen, en deze opbergen voor later. 

Pepper is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde 
lichamelijke, emotionele, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door personen die 
onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij het gaat om een van de volgende gevallen:
* kinderen jonger dan 14 jaar die onder het toezicht staan van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid, en die de instructies heeft gelezen en begrepen. 
OF 
* kinderen die 14 jaar of ouder zijn en die instructies hebben ontvangen over het veilige 
gebruik en die de erbij betrokken gevaren begrijpen.

Andere kinderen moeten onder geschikt toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met 
Pepper spelen.
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Pepper verscheen in 2014 en is de eerste humanoïde, sociale robot. Hij is ontworpen 
om op een intuïtieve manier met mensen contact te leggen en interactie te hebben.

Contactlegger
Dankzij de vele sensoren detecteert 
Pepper de aanwezigheid van mensen 
in zijn omgeving en trekt hun aandacht, 
met zijn stem of door zich naar de mensen 
te bewegen om een gesprek aan te gaan.

Aantrekkelijk
Met zijn optimale gestalte van 120 cm 
lang, zijn opvallende verschijning en zijn 
mensachtige bewegingen, springt Pepper 
meteen in het oog, trekt onvermoeid 
de volle aandacht en creëert een  
emotionele band met mensen.

Aanpasbaar
Pepper bezit een geavanceerd 
programmeerplatform en biedt 
oneindig veel mogelijkheden om de 
gebruikerervaring te verrijken, zodat 
hij kan worden ingezet in allerhande 
sectoren, zoals detailverkoop, 
bankwezen, reizen, werkplaats, 
overheden en openbare diensten, 
gezondheidszorg en opvoeding.

Verbonden
Pepper levert een ervaring met 

behulp van allerhande cloud-
diensten en databases die zijn 

technische mogelijkheden 
uitbreiden, zoals cognitieve 

informatieverwerking, 
communicatie in real time en 

gegevensinzameling,  
om meer diensten aan  

te kunnen bieden.

Gemakkelijk aanvaard
Pepper is vriendelijk, veilig 

en heeft geen vooroordelen. 
Communiceren met hem 

is aangenaam en de belevenis 
is onvergetelijk.

Geniet van het gezelschap van je nieuwe vriend!

Wie is Pepper?
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Microfoon

Pennen (zie pag. 9)
Luidspreker

Camera

* optioneel
Voor het gebruik van de platen is een specifieke NAOqi-versie nodig. 

Overzicht

5

Zacht deksel  
en Stop-knop

Schouder-leds

Oplaadklep

Borstknop

360°-plaat*

180°-plaat*

Pepper

Pepper met 
360°-plaat

Pepper met 
180°-plaat

Pepper is beschikbaar 
met drie verschillende 

opties. Het verschil 
heeft geen invloed op 
het basisgebruik van 

de robot.

i



Korte gids
Certificatieblad

Wat zit er in de doos?

6

Acculader**  
met voedingssnoer

* Er zijn drie modellen verkrijgbaar.
** Er zijn twee modellen van acculaders beschikbaar.

Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de ondersteuning via: 
www.softbankrobotics.com/support

Heup-pen

Knie-pen



Pepper uit de doos nemen

7

Pepper is zwaar! Wees voorzichtig in de omgang met de robot.

1

2

De oprijplaat 
uittrekken.

De doos en de 
beschermingen 

bewaren. 
U zult die nodig 

hebben om 
Pepper op te 

bergen. 3

Als Pepper niet de juiste houding 
aanneemt, zou hij om kunnen vallen.

Veilige houding Verkeerde houding

KG

Plaats uw handen onder de armen van Pepper, en til Pepper 
voorzichtig op.4

!
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Pepper uit de doos nemen

De tape en alle beschermingen 
verwijderen.6

De pennen verwijderen.
7

Plop!
De Stop-knop ontgrendelen en vervolgens het 

zachte deksel sluiten.

9

Het zachte deksel openen en de pennen in 
hun overeenkomstige sleuven opbergen.

8

Voor meer  
informatie, zie pag. 9.

i
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Gebruik van de pennen

Vergeet niet 
de pennen op te 
bergen na hun 

gebruik.

De pennen niet 
aanbrengen wanneer 

Pepper ingeschakeld is.

!

Pennen aangebracht Pennen verwijderd

De pennen alleen aanbrengen bij:
• Pepper reinigen.
• Pepper opbergen.
• Pepper in een veilige houding stellen.

De pennen opbergen

Knie- en 
heupgewrichten 

kunnen vrij bewegen.

Knie- en 
heupgewrichten 
zijn vergrendeld.

Gebruik van de pennen

1 2

Alleen wanneer Pepper uitgeschakeld is:

i



10

Pepper opladen

Pepper laadt op.

Pepper is volledig opgeladen.

Acculader ALDE410004

Pepper laadt op.

Pepper is volledig opgeladen.

De acculader is aangesloten.

Acculader T0000001

Het plastic membraan verwijderen van de acculader.

1
2 3

Klik!

Houd er rekening mee dat er twee soorten acculaders zijn. Het gedrag van de 
leds hangt af van het model van acculader. Het model van de acculader is te zien 

op de behuizing.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Oplaadtijdsduur ~8 uur

Accucapaciteit 7~20 uur 
Naar gelang van 
het gebruik

i
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Keuze van de locatie

Pepper verplaatsen

90 cm

Zorg ervoor dat er ten 
minste 90 cm vrije 

ruimte is rond Pepper.

2

De ene hand op de 
schouder leggen en 
de andere op de heup.

2
Pepper voorzichtig 
naar zijn nieuwe 
locatie verrijden.

3

Zich ervan 
vergewissen dat er 
geen helling of trap 
is in de omgeving 

van Pepper.

3

De oplaadklep 
openen om de 
remmen te lossen. 

1

Zorg ervoor dat Pepper 
zich op een effen en 

vlak oppervlak bevindt. 
Vermijd tapijten of 

vloerkleden. 

1

Zich ervan vergewissen dat de nieuwe locatie geschikt is voor het 
gebruik van Pepper.

Voor meer informatie, zie afdeling Veiligheid (pag. 19).
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Pepper inschakelen

De configuratie van Pepper kan variëren naar 
gelang van de softwareversie van de robot.

Ognak 
Gnuk!

Klik!

Eén keer op de borstknop drukken 
en wachten.

De procedure op de tablet volgen om Pepper 
te configureren.

~2 minuten

Pepper inschakelen

Pepper voor het eerst instellen

Na voltooiing van de configuratie is uw Pepper klaar voor gebruik!

Voor meer informatie  
(toegang tot de parameters, de inhoud beheren, apps ontwikkelen en meer), bezoek: 

www.softbankrobotics.com/support 
en de documentatie van de verkoper.

Wanneer Pepper rechtop gaat staan, is hij ingeschakeld maar nog niet 
klaar voor interactie. Hij is klaar zodra:
• Pepper zijn omgeving heeft bestudeerd, 
• zijn ogen wit zijn.

2

Alvorens Pepper in te schakelen, zich ervan vergewissen dat: 
- de locatie geschikt is (pag. 10),
- de Stop-knop ontgrendeld is (pag. 15),
- de pennen verwijderd zijn (pag.16).

1
Plop!

i
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Interactie met Pepper

Naar meldingen luisteren

Pepper luistert wanneer: 
- Pepper naar u kijkt.

- Spreek niet tegelijkertijd met hem.
- Gebruik korte zinnen.
- Spreek niet te snel!

Met Pepper praten

De schouder-leds melden de gebruiker dat nieuwe informatie beschikbaar is.  
De kleur van de melding toont het type van informatie. De meldingen verdwijnen 

zodra het probleem opgelost is. 

Controleren of de schouder-leds 
knipperen. 

1
Eén keer kort op de 
borstknop drukken om naar 
de melding te luisteren.

2

Als de schouder-leds geel of rood zijn, dan heeft Pepper mogelijk 
een probleem. Indien nodig, contact opnemen met de ondersteuning 
(pag. 24).

3

Pepper heeft een nauwe 
gehoorshoek. Oogcontact houden 
tijdens de interactie met Pepper.

Pepper kan niet praten tot de gepaste 
software geïnstalleerd is (pag. 12).

Klik!

...
Informatie

Waarschuwing

Fout

i

i
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Pepper bedienen

Slaapmodus

In de slaapmodus praat Pepper niet en beweegt niet.
Wanneer zijn hoofd wordt aangeraakt, wordt Pepper wakker, hij gaat rechtop staan 

en kijkt om zich heen.

Rechtop-houding Veilige houding

Zzzz

Rustmodus

In de rustmodus zijn alle activiteiten stilgelegd en alle motoren uitgeschakeld:  
Pepper praat niet en beweegt niet.

Rechtop-houding Veilige houding

Klik!
Klik!

*zucht*

Het hoofd aanraken 
om de slaapmodus 

te verlaten.

Leg uw hand 
gedurende 3 seconden 
op de camera vooraan 
en op de bovenkant 
van het hoofd.

De borstknop snel twee keer indrukken om 
de rustmodus te activeren of te deactiveren.
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Pepper uitschakelen

Gnuk 
Gnuk!

~1 minuut

Pepper uitschakelen met de borstknop

Rechtop-houding Veilige houding

Houden
~4 seconden

Pepper uitschakelen met behulp van de Stop-knop

U kunt op de Stop-knop drukken doorheen het zachte deksel.

Voor de veiligheid:
• Wanneer Pepper uitgeschakeld is
• Wanneer Pepper in zijn doos zit/opgeborgen is
• Bij het reinigen

In noodgeval, wanneer Pepper ingeschakeld is, bijvoorbeeld:
• Gemorste vloeistof
• Pepper is gevallen
• Onverwacht lichamelijk gedrag

De Stop-knop ontgrendelen

Plop!

1 2
Als de Stop-knop ingedrukt is, 

hem ontgrendelen alvorens 
Pepper in te schakelen, 

en vervolgens het zachte deksel 
zorgvuldig sluiten.

Gedwongen uitschakelen: Als Pepper niet reageert of niet normaal uitschakelt  
(zoals hierboven getoond), op de borstknop drukken tot Pepper uitschakelt.
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Zorg dragen voor Pepper en hem opbergen

Indien nodig kunt u de 
pennen insteken.

(zie pag. 9)

Gebruik een zachte, 
droge doek of 
reinigingsdoekjes.

Geen water 
gebruiken.

Geen alcohol 
of producten op 
ammoniakbasis 
gebruiken.

Pepper reinigen

Pepper opbergen

1. Pepper uitschakelen. 
2. De Stop-knop indrukken.
3. Pepper volledig opladen.
4. De pennen NIET aanbrengen, want dan zou Pepper kunnen omvallen.
5. Zich ervan vergewissen dat de opbergplaats voldoet aan de 

veiligheidsaanbevelingen (zie Veiligheid op pagina 19).

Als u de doos nog hebt, die gebruiken om Pepper erin 
op te bergen.

Als Pepper voor een lange tijd 
opgeborgen blijft, hem ten minste één 

keer iedere drie maanden opladen, 
anders wordt de accu onbruikbaar.

!

Zich ervan vergewissen dat 
Pepper uitgeschakeld en 

afgekoppeld is, en dat de Stop-
knop ingedrukt is bij het reinigen.

!

Klik!
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Pepper terug in de doos steken

6

Voorzichtig te 
werk gaan bij het 
invoeren van de 

pennen, de knie- en 
heupgewrichten van 
Pepper bewegen vrij.

!

Pepper voor de doos zetten, en zich ervan 
vergewissen dat de oplaadklep dicht is.

De pennen uit hun opbergplaats 
verwijderen en in de overeenkomstige 

sleuven steken.

5

Pepper in de doos steken

Pepper moet 
uitgeschakeld zijn 
en de Stop-knop 

ingedrukt.

1
4

2

3
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Pepper optillen tot in 
de rechtop-houding en 
hem tegelijkertijd in de 

doos duwen. 

Pepper terug in de doos steken

Pepper aanpassen in zijn doos

109

7

11 De doos sluiten met stevige tape.12

Wees voorzichtig, Pepper kan onstabiel zijn.
!

De doos voorzichtig tot op de bodem  
laten zakken.

8

Acculader
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Veiligheidsinformatie

BELANGRIJK: Aan de gebruikers wordt ten stelligste aanbevolen om deze veiligheidsinstructies 
te volgen in het belang van hun eigen veiligheid. In tegengesteld geval kan de garantie van Pepper 
of de acculader vervallen.

Algemeen
Deze korte gids en het bijbehorende certificatieblad worden in de doos met Pepper meegeleverd. 
Daarin staat belangrijke en gereglementeerde informatie.

Die documenten moeten Pepper vergezellen gedurende de gehele levensduur van de robot.

De richtlijnen helpen u om de robot, de acculader en hun werkingsomgeving te beschermen 
tegen schade. Altijd de instructies voor installatie en service nauwgezet volgen.

Onthouden dat de veiligheid van mensen altijd voorrang heeft.

De documentatie bevat ook informatie over het verwijderen en recyclen.

De veiligheidsinstructies behandelen niet alle mogelijke situatie die kunnen optreden. Bij twijfel 
contact opnemen met de ondersteuning van SoftBank Robotics: www.softbankrobotics.com/support

Nooit proberen om zelf de robot en/of de stroomvoeding te repareren (ook niet demonteren of de behuizing 
verwijderen). Vervangonderdelen worden niet verkocht.
Pepper uitschakelen, de acculader afkoppelen en contact opnemen met de ondersteuning in ieder van de 
volgende gevallen:
• Het netsnoer of de acculader is versleten.
• De acculader is beschadigd.
• Pepper vertoont mechanische schade.
• Een vloeistof is in de behuizing van Pepper gevloeid.
• Er komt rook of een ongewone geur uit Pepper.
• Pepper lijkt niet normaal te werken.

Locatie
Pepper is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. De robot niet buiten gebruiken.
De vochtigheidsgraad in de omgeving waar Pepper werkt mag 80% niet overschrijden.

Toezicht
Pepper is niet bestemd voor gebruik door kinderen, door personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of door 
personen die onvoldoende ervaring en kennis hebben.
Kinderen jonger dan 14 jaar moeten onder het toezicht staan van een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, en die deze instructies 
heeft gelezen en begrepen.
Kinderen die 14 jaar of ouder zijn moeten instructies hebben ontvangen 
over het veilige gebruik van de robot en moeten de erbij betrokken gevaren 
begrijpen.
Houd verpakkingsdelen uit de buurt van kinderen.
In een openbare omgeving mag de robot niet binnen het bereik van kinderen zijn. Laat de robot 
niet alleen waar kinderen zijn, ook niet als hij uitgeschakeld is.
De robot is zwaar! Als een kind Pepper uit evenwicht brengt, kan die omvallen en het kind verwonden.
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Nek Arm Elleboog Hip Knie

Veiligheidsinformatie

Brandgevaar
Pepper bevat enkele elektrische interne eenheden die heet kunnen worden tijdens normaal gebruik.
Om brandgevaar te vermijden, de volgende maatregelen nemen:
• De gebruiker is verantwoordelijk voor de overeenstemming van de elektrische installatie met 

de plaatselijke normen.
• Uitsluitend het netsnoer gebruiken dat door SoftBank Robotics samen met Pepper wordt 

meegeleverd.
• De acculader en/of het netsnoer niet gebruiken indien er tekenen van beschadiging of 

overdreven slijtage zijn.
• Het netsnoer niet gebruiken met andere producten.
• Niets in de behuizing van Pepper steken.
• Ervoor zorgen geen vloeistof op Pepper te morsen. Bij twijfel niet gebruiken. 
• Zich ervan vergewissen dat alle componenten volstrekt droog zijn alvorens Pepper opnieuw 

te gebruiken.
• Nooit proberen om de robot te drogen met een externe warmtebron, zoals een haardroger.
• Geen spuitbussen met ontvlambare gassen gebruiken in de omgeving van Pepper.
• Pepper niet bedienen in een explosieve atmosfeer.
• De werkingstemperatuur van Pepper moet tussen 5 °C en 35 °C liggen.
• De acculader niet gebruiken als de kamertemperatuur hoger is dan 40 °C.

Pepper nooit aankleden, want dat kan de verluchtingsgaten van de robot 
blokkeren, de detectiesensoren afdekken en de goede werking van de 
gewrichten hinderen.

Niets op het hoofd van de robot plaatsen, zoals een hoed, een pet of een 
pruik, want daardoor kan de werkingstemperatuur van de robot stijgen, 
wat kan leiden tot onverwachte stilstand of schade aan de robot.

Geen bril (echte of imitatie) of ooglappen op het hoofd van de robot aanbrengen, 
noch enig ander kledingsstuk of accessoire van welke aard dan ook.

Mechanisch gevaar
Pepper niet uit zijn evenwicht brengen; de robot is zwaar en zou u kunnen verwonden als hij omvalt.

Pepper heeft bewegende onderdelen die een beknellingsgevaar inhouden 
en mogelijk ernstige verwondingen kunnen veroorzaken.
De volgende voorzorgsmaatregelen nemen bij werkzaamheden in de 
onmiddellijke omgeving van Pepper:
• In normale omstandigheden, de robot niet dragen of aanraken wanneer 

hij beweegt, loopt of rechtop gaat staan.
• Uw handen niet op een van de gewrichten van de robot plaatsen, in het bijzonder die getoond 

in de tekeningen.
• Niet al te dicht bij de wielen lopen, want Pepper zou over uw tenen kunnen rijden.
• Als Pepper uitgerust is met de 180°-plaat of de 360°-plaat, kan de robot bewegen met deze 

optionele uitrusting. Niet op de plaat lopen en uw voeten niet net voor de plaat zetten.
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Informatie over de laser en infraroodstraling
• Voor de veilige interactie met zijn omgeving gebruikt Peper laser en infraroodsensoren.
• Waarschuwing (lasers van klasse 1M): Onzichtbare laserstraling. Niet direct kijken met 

optische instrumenten (bijvoorbeeld loepen, vergrootglazen en microscopen) binnen een 
afstand van 100 mm, want dit kan leiden tot permanente oogletsels.

• Opgelet: De toepassing van bedieningen, instellingen of procedures die hier niet worden 
beschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

• Er zijn zes geïntegreerde lasers van klasse 1M (van A tot F) en twee infrarood-diodes (G en H).
• De lasers van klasse 1M zijn gecertificeerd volgens IEC60825-1:2007 (golflengte: 808 nm; 

maximale toegankelijke stralingsstroom: <9 mW; pulsduur: <15 ms).
• De infrarood-diodes zijn ingedeeld in de groep VRIJGESTELD volgens de norm IEC62471 uitgave 1.
• Voor meer informatie over de lasers, het hoofdstuk "Bereiken sensoren Pepper" lezen

Bereiken sensoren Pepper
Pepper detecteert objecten in zijn omgeving door middel van verscheidene ingebouwde sensoren. 
Er zijn echter uitzonderingsgebieden die Pepper niet waarneemt. Geen enkel voorwerp in die 
gebieden plaatsen.

Milieurisico's
• Pepper en zijn lithiumionaccu werden ontworpen, vervaardigd en op kwaliteit 

gecontroleerd overeenkomstig internationale milieureglementeringen.
• Het product niet wegwerpen in het huishoudelijk afval.
• Teneinde de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen raden wij 

aan uw uitrusting als afval in te leveren bij een daartoe aangesteld inzamelpunt.
• Voor informatie contact opnemen met de dienst afvalinlevering van uw woonplaats.

Veiligheidsinformatie

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12°

11,5°

60°

18°

71°

40cm

50cm

85cm

100cm42cm64cm  

22cm27cm

45°

60°

60°

60°

60°60°

60°

30°30°

2°2°

60°

50cm50cm

18,5°

DETECTIEZONE 3D-SENSOR

DETECTIEZONES SONAR

DETECTIEZONES INFRAROOD

DETECTIEZONES LASER EN SENSOREN (HORIZONTAAL)

DETECTIEZONES LASER EN SENSOREN (VERTICAAL)

BLINDE ZONE

Opmerking: Om redenen van leesbaarheid wordt niet alle 
informatie over sensoren hier getoond.

3 cm 3 cm
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Veiligheidsinformatie

Bij gebruik van Pepper in de nabijheid van medische apparaten
BELANGRIJKE MEDEDELING OVER HET GEBRUIK IN EEN GEZONDHEIDSZORGOMGEVING:
De producten van SoftBank Robotics zijn geen medische apparaten en vallen niet onder de 
normen UL of IEC 60601 (of equivalent).
Radiogolven afkomstig van elektronische apparaten kunnen de werking van andere elektronische 
apparaten negatief beïnvloeden, waardoor die storingen gaan vertonen.
Dit apparaat is ontworpen, getest en vervaardigd om te voldoen aan de regelgeving betreffende 
radiofrequente transmissie in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan.
Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

Pacemakers:
De vereniging van fabrikanten in de gezondheidsindustrie raden aan om een minimale afstand 
van 15 cm (6 duim) te behouden tussen een draadloos toestel en een pacemaker, dit om mogelijke 
interferentie met de pacemaker te voorkomen.
Gebruikers van een pacemaker mogen de robot dus niet dicht bij hun borst dragen.
Als er enig vermoeden van interferentie bestaat, de robot onmiddellijk uitschakelen.

Andere medische apparaten:
Gebruikers van andere persoonlijke medische apparaten moeten de fabrikant van het apparaat of 
een dokter raadplegen om te zien of er andere beperkingen zijn.

Acculader en accu
• De acculader is niet waterdicht. Hem ten alle tijde droog houden. De acculader niet gebruiken 

indien hij is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of bij verzadigde vochtigheidsgraad zoals in 
een badkamer.

• Voorzichtig zijn bij het aanraken van de acculader. Gedurende het opladen kan de acculader 
zeer heet worden, dit is een normaal en is zo bedoeld.

• Om het risico van schade aan de elektrische stekker en het snoer te beperken, aan de stekker 
trekken in plaats van aan het snoer om de lader af te koppelen.

• De lader niet uit elkaar nemen. Nooit proberen om zelf de acculader te openen, te wijzigen of 
te repareren.

• De accu heeft een veiligheidvergrendelsysteem. De accu nooit volledig leeg laten lopen, 
anders wordt de accu onbruikbaar.

• Ervoor zorgen de accu ten minste een keer in de drie maanden volledig op te laden, of binnen 
een week als zijn laadniveau laag is.

• Lithiumionaccu's nooit uit elkaar nemen.
• Als de lithiumionaccu beschadigd is of lekt, contact opnemen met de ondersteuning van 

SoftBank Robotics.

Knoopcel
Als stroomvoeding voor de klok die de tijd bijhoudt, en om de productinstellingen te behouden 
bevat dit product een knoopcel. Die is ontworpen om mee te gaan gedurende de gehele 
levensduur van het product.
De knoopcel mag alleen door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden behandeld of 
vervangen.
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Technische specificaties

ROBOT

Fysieke informatie

Afmetingen robot Zie diagrammen

Afmetingen verpakking (HxBxL) 1400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 in

Gewicht 29,6 kg / 65,2 lb 

Gewicht samen met de verpakking 41,4 kg / 91,3 lb 

Werkingsomgeving

Bereik werkingstemperatuur 5 °C tot 35 °C 
41 °F tot 95 °F

Bereik werkingsvochtigheid 20% tot 80% 

IP-beschermingsklasse IPX0

Opslagvoorwaarden Bereik opslagtemperatuur 5 °C tot 45 °C
41 °F tot 113 °F

ACCULADER
Ingangsspanning 100-240 V AC / 50-60 Hz

Uitgangsspanning 28,6 V

Uitgangsstroom 8A max

Bereik werkingstemperatuur 5° C tot 35° C

ACCU
Spanning 26,46 V typ.

Capaciteit 30 Ah typ.

Energie 795 Ah

Secundaire cellen 18650 Li-ioncellen

Werkingstijd van de accu Minimum 7 uur

Typisch 12 uur

Maximum 20 uur

Opslag van de robot bij 25° C Verlies van de werkingstijd van de accu 20% / jaar

Zelfontlading 3,5% / maand

Oplaadtijdsduur (robot uitgeschakeld):  
0% tot 100% 0 tot 100% 8 uur en 20 min

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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Ondersteuning

SoftBank Robotics Europe
Parijs, Frankrijk

SoftBank Robotics America
San Francisco, Californië, VS
Boston, Massachusetts, VS

SOFTBANK ROBOTICS en de logo van SOFTBANK ROBOTICS zijn handelsmerken van SOFTBANK 
GROUP. 
PEPPER en het logo van PEPPER zijn handelsmerken van SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Andere handelsmerken, handelsnamen en logo's die in dit document worden gebruikt verwijzen 
ofwel naar de eigenaars van de merken en namen, of naar hun producten. 
SOFTBANK ROBOTICS maakt geen enkele aanspraak op de eigendomsrechten van andere 
merken en namen. Het ontwerp van PEPPER is eigendom van SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Alle afbeeldingen in dit document zijn niet bindend, kunnen worden gewijzigd en zijn eigendom 
van SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Frankrijk
RCS Paris 483 185 807 - SAS met een kapitaal van 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, China

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Japan

Als Pepper een probleem vertoont
Als u een probleem hebt met uw robot, de volgende punten controleren alvorens contact 
op te nemen met de ondersteuning: 
• Is de Stop-knop ontgrendeld?
• Is de accu opgeladen?
• Hebt u Pepper eerst uit, en dan opnieuw ingeschakeld? 
Als Pepper nog steeds niet werkt:
1. Het serienummer van uw robot opzoeken.

2. Contact opnemen met de ondersteuning.

Tekst & cijfers
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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