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Informação

Leia este documento atentamente antes de utilizar o Pepper (a seguir referido como 
“Pepper”, “robô” ou “ele”). Depois de ler este documento, guarde-o para consulta futura.
Este robô é um dispositivo que se move sozinho; a manipulação abusiva pode causar 
acidentes ou ferimentos.

A versão mais recente deste documento está disponível online em:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) – 2019.04

IMPORTANTE: Recomenda-se vivamente que as pessoas que manipulam o robô sigam estas 
diretrizes e as diretrizes de segurança para sua segurança pessoal. CASO CONTRÁRIO, 
A GARANTIA DO PEPPER OU DO CARREGADOR DE BATERIA PODERÁ SER ANULADA. 
As diretrizes irão ajudar a proteger o robô, o carregador de bateria e o respetivo ambiente 
de funcionamento contra danos. 

Esta documentação também cobre a eliminação, reciclagem e informações técnicas, mas 
não abrange todas as condições possíveis que podem ocorrer. 
Em todas as circunstâncias, lembre-se de que a segurança dos seres humanos está sempre 
em primeiro lugar e que só depois vem a segurança dos robôs. Siga sempre rigorosamente 
as instruções de instalação e assistência e guarde-as por precaução. 

O Pepper não se destina a ser utilizado por crianças, ou por qualquer pessoa com capacidades 
físicas, emocionais, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e de 
conhecimentos, exceto:
* Crianças com menos de 14 anos de idade que sejam supervisionadas por uma pessoa 
responsável pela sua segurança e que tenha lido e compreendido as instruções. 
OU 
* Crianças de 14 anos de idade e mais velhas que tenham recebido instruções relativamente 
à sua utilização de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

Outras crianças devem ser supervisionadas de forma adequada para garantir que não 
brincam com o Pepper.

i



Apresentado em 2014, o Pepper é o primeiro robô humanoide social do mundo, 
concebido para interagir de forma intuitiva com as pessoas.

Desbloqueador de conversa
Graças aos seus numerosos sensores, 
o Pepper deteta pessoas no seu ambiente 
e chama a sua atenção, iniciando a interação 
por voz ou dirigindo-se proativamente às 
pessoas para iniciar uma conversa.

Atraente
Com um tamanho ideal de 120 cm (4 pés) 
de altura, uma aparência chamativa e um 
comportamento humanoide, o Pepper 
destaca-se facilmente numa multidão, 
chamando facilmente todas as  
atenções e criando uma ligação  
emocional com as pessoas.

Personalizável
Enquanto plataforma programável 
avançada, o Pepper oferece 
possibilidades infinitas para enriquecer 
as experiências dos utilizadores, o que 
permite a sua implementação em 
diferentes setores, como o retalho, 
banca, viagens, espaços de trabalho, 
serviços governamentais e públicos, 
cuidados de saúde e ensino.

Ligado
O Pepper proporciona uma 

experiência utilizando vários 
serviços na nuvem e bases de dados 
que expandem as suas capacidades 

técnicas, como a computação 
cognitiva, a comunicação em 

tempo real e a recolha de dados, 
para oferecer mais serviços.

Facilmente aceite
O simpático, seguro e imparcial 

Pepper consegue sempre 
tornar a comunicação agradável 

e a experiência memorável.

Desfrute da companhia do seu novo amigo!

Quem é o Pepper
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Microfone

Pinos (ver p. 9)
Altifalante

Câmara

* Opcional
A utilização das placas requer uma versão específica do NAOqi. 

Vista geral

5

Tampa mole  
e botão Stop

Luzes LED dos 
ombros

Portinhola de 
carregamento

Botão do peito

Placa de 360°*

Placa de 180°*

Pepper

Pepper com 
placa de 360°

Pepper com 
placa de 180°

O Pepper está 
disponível com três 
opções diferentes. 

A diferença não tem 
qualquer impacto na 

utilização básica do robô.
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Guia de Bolso
Folheto de 
certificação

O que está na caixa

6

Carregador de bateria** 
com cabo CA

* Três modelos disponíveis.
** Dois modelos de carregador de bateria disponíveis.

Se algo estiver em falta, contacte o Suporte: 
www.softbankrobotics.com/support

Pino da anca

Pino do joelho



Desembalar o Pepper
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O Pepper é pesado! Tenha cuidado ao manipular o robô.

1

2

Puxe 
a rampa 

para fora.

Guarde 
a caixa e as 
proteções. 
Irá precisar 
delas para 

guardar 
o Pepper. 3

O Pepper poderá ficar instável 
e cair se não for colocado na 

postura certa.

Postura segura Postura errada

KG

Coloque as mãos por baixo dos braços do Pepper e levante 
lentamente o Pepper para fora.4

!
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Desembalar o Pepper

Remova a fita e todas as proteções.6

Remova os pinos.
7

Encaixe!
Desbloqueie o botão Stop e em seguida feche 

a tampa mole.

9

Abra a tampa mole e guarde os pinos 
nas respetivas ranhuras.

8

Para mais  
informações, consulte 

a página 9.

i
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Utilizar os pinos

Não se esqueça 
de guardar 

os pinos após 
a utilização.

Não insira os pinos quando 
o Pepper estiver ligado.

!

Pinos inseridos Pinos removidos

Insira os pinos unicamente nas seguintes 
situações:

• Ao limpar o Pepper.
• Ao reembalar o Pepper.
• Ao colocar o Pepper na postura segura.

Guardar os pinos

As articulações dos 
joelhos e ancas 

movem-se livremente.

As articulações dos 
joelhos e ancas  

estão bloqueadas.

Utilizar os pinos

1 2

Apenas quando o Pepper estiver desligado:

i
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Carregar o Pepper

O Pepper está a carregar.
O Pepper está completamente 
carregado.

Carregador de bateria ALDE410004

O Pepper está a carregar.
O Pepper está completamente 
carregado.

O carregador de bateria 
está ligado.

Carregador de bateria T0000001

Remova a película de plástico do carregador de bateria

1
2 3

Clique!

Note que existem dois carregadores de bateria diferentes. O comportamento 
das luzes LED varia consoante o modelo de carregador de bateria. O modelo do 

carregador de bateria é indicado na caixa.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Tempo de carregamento ~8 h

Autonomia da bateria 7~20 h 
Consoante 
a utilização

i
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Escolher a localização

Mover o Pepper

Carregador de bateria ALDE410004

90 cm

Certifique-se de 
que há uma folga de 
pelo menos 90 cm 
(~35,4 polegadas) 
à volta do Pepper.

2

Coloque uma mão 
no ombro e a outra 
na anca.

2
Mova cuidadosamente 
o Pepper até à sua 
nova localização.

3

Certifique-se de que 
não há inclinações 
ou escadas à volta 

do Pepper.

3

Abra a portinhola de 
carregamento para 
soltar os travões. 

1

Certifique-se de que 
o Pepper está numa 

superfície lisa e plana. 
Evite alcatifas ou tapetes. 

1

Certifique-se de que a nova localização cumpre com as condições 
de utilização do Pepper.

Para mais informações, consulte a secção Segurança (p. 19).
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Ligar o Pepper

A configuração do Pepper pode variar de acordo 
com a versão do software do robô.

Ognak 
Gnuk!

Clique!

Prima o botão do peito uma vez 
e aguarde.

Siga o procedimento indicado no tablet para configurar 
o Pepper.

~2 minutos

Ligar o Pepper

Configurar o Pepper pela primeira vez

Quando a configuração estiver concluída, o seu Pepper está pronto para ser utilizado!

Para mais informações (aceder aos parâmetros, gerir os conteúdos, 
desenvolver aplicações e mais), visite: 
www.softbankrobotics.com/support 

e consulte a documentação do revendedor.

Depois de ser colocado de pé, o Pepper está ligado, mas ainda não se 
encontra pronto para interação. Ele está pronto nas seguintes situações:
• O Pepper verificou o que o rodeia. 
• Os olhos ficam brancos.

2

Antes de ligar o Pepper, certifique-se do seguinte: 
- A localização é adequada (p. 10),
- O botão Stop está desbloqueado (p. 15),
- Os pinos estão removidos (p. 16).

1
Encaixe!

i
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Interagir com o Pepper

Ouvir as notificações

O Pepper está a ouvir nas 
seguintes situações: 
- O Pepper olha para si.

- Não fale ao mesmo tempo.
- Empregue frases curtas.
- Não fale demasiado depressa!

Falar com o Pepper

As luzes LED dos ombros notificam o utilizador a respeito de novas informações.  
A cor das notificações indica o tipo de informação. As notificações desaparecem assim 

que o problema é resolvido. 

Verifique se as luzes LED dos ombros 
estão a piscar. 

1
Prima brevemente o botão 
do peito uma vez para ouvir 
a notificação.

2

Se as luzes LED dos ombros estiverem amarelas ou vermelhas, 
o Pepper poderá ter um problema. Se necessário, contacte 
o Suporte (p. 24).

3

A área de audição do Pepper 
é limitada. Mantenha o contacto 
visual ao interagir com o Pepper.

O Pepper apenas consegue falar se o software 
adequado estiver instalado (p. 12).

Clique!

...
Informação

Aviso

Erro

i
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Utilizar o Pepper

Modo de suspensão

No modo de suspensão, o Pepper não fala nem se move.
Ao tocar na cabeça, o Pepper é reativado, põe-se de pé e olha em volta.

Postura de pé Postura segura

Zzzz

Modo de repouso

No modo de repouso, todas as atividades são paradas e todos os motores desligados: 
o Pepper não irá falar nem mover-se.

Postura de pé Postura segura

Clique!
Clique!

*suspiro*

Toque na cabeça 
para sair do modo 

de suspensão.

Coloque a mão na 
câmara frontal e na 
parte superior da 
cabeça durante 
3 segundos.

Prima o botão do peito duas vezes rapidamente 
para ativar ou desativar o modo de repouso.
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Desligar o Pepper

Gnuk 
Gnuk!

~1 minuto

Desligar o Pepper utilizando o botão do peito

Postura de pé Postura segura

Premir 
continuamente

~4 segundos

Desligar o Pepper utilizando o botão Stop

Pode premir o botão Stop através da tampa mole.

Para segurança:
• Quando o Pepper estiver desligado
• Quando o Pepper estiver na respetiva caixa e/ou guardado
• Ao limpar

Em caso de emergência quando o Pepper estiver ligado, 
por exemplo:
• Derrame de líquido
• O Pepper caiu
• Comportamento físico inesperado

Desbloquear o botão Stop

Encaixe!

1 2
Se o botão Stop estiver 
pressionado para baixo, 

desbloqueie-o antes de ligar 
o Pepper e, em seguida, feche 

cuidadosamente a tampa mole.

Encerramento forçado: se o Pepper não reagir ou não se desligar normalmente 
(conforme mostrado acima), prima o botão do peito até o Pepper se desligar.



16

Cuidar do Pepper e guardá-lo

Se necessário, pode 
inserir os pinos.

(ver p. 9)

Utilize um pano seco 
macio ou toalhetes 
de limpeza.

Não utilize água.

Não utilize álcool 
ou produtos à base 
de amónia.

Limpar o Pepper

Guardar o Pepper

1. Desligue o Pepper. 
2. Prima o botão Stop.
3. Carregue completamente o Pepper.
4. NÃO insira os pinos, caso contrário o Pepper poderá cair.
5. Certifique-se de que a localização de armazenamento cumpre com as 

recomendações de segurança (consulte a secção Segurança na página 19).

Se ainda tiver a caixa, utilize-a para guardar o Pepper.

Para um armazenamento de longa 
duração, carregue o Pepper pelo menos 

uma vez a cada três meses, caso 
contrário a bateria ficará inutilizável.

!

Certifique-se de que o Pepper 
está encerrado e desligado e que 

o botão Stop está pressionado 
para baixo ao limpar.

!

Clique!
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Reembalar o Pepper

6

Tenha cuidado 
quando os 

pinos estiverem 
inseridos, pois 
os joelhos e as 

ancas do Pepper 
irão mover-se 

livremente.

!

Traga o Pepper para a frente da caixa 
e certifique-se de que a portinhola de 

carregamento está fechada.

Remova os pinos do respetivo 
armazenamento e insira-os nas 

ranhuras respetivas.

5

Colocar o Pepper na caixa

O Pepper deve 
estar desligado 
e o botão Stop 
pressionado.

1
4

2

3
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Levante o Pepper para 
a postura de pé enquanto 

o empurra para dentro 
da caixa. 

Reembalar o Pepper

Ajustar o Pepper na respetiva caixa

109

7

11 Feche a caixa com fita adesiva forte.12

Tenha cuidado: o Pepper pode estar instável.
!

Desça cuidadosamente a caixa até ao chão.
8

Carregador 
de bateria
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Informações de segurança

IMPORTANTE: Recomenda-se vivamente que os utilizadores sigam estas diretrizes de segurança 
para sua segurança pessoal, caso contrário a garantia do Pepper ou do carregador de bateria 
poderá ser anulada.

Geral
Este Guia de Bolso e o folheto de certificação acompanhante são fornecidos na caixa com 
o Pepper. Contêm informações importantes e regulamentares.

Estes documentos devem ser mantidos com o Pepper durante a vida útil do robô.

As diretrizes irão ajudar a proteger o robô, o carregador de bateria e o respetivo ambiente de 
funcionamento contra danos. Siga sempre rigorosamente as instruções de instalação e assistência.

Em todas as circunstâncias, lembre-se de que a segurança dos seres humanos está sempre em 
primeiro lugar.

A documentação também cobre informações de eliminação e reciclagem.

Estas instruções de segurança não cobrem todas as situações possíveis que podem ocorrer. 
Em caso de dúvida, contacte o Suporte da SoftBank Robotics: www.softbankrobotics.com/support

Nunca tente realizar pelos seus próprios meios a manutenção do robô e/ou da respetiva fonte de 
alimentação (incluindo desmontar e remover a caixa). Não são vendidas peças de substituição.
Desligue o Pepper, desligue o carregador de bateria e contacte o Suporte em qualquer um dos seguintes casos:
• O cabo de alimentação ou o carregador está gasto.
• O carregador está danificado.
• O Pepper apresenta danos mecânicos.
• Entrou líquido na caixa do Pepper.
• Há fumo ou um cheiro invulgar proveniente do Pepper.
• O Pepper não parece funcionar corretamente.

Localização
O Pepper está concebido unicamente para a utilização no interior. Não utilize o robô no exterior.
O intervalo de humidade de funcionamento do Pepper não deve exceder 80%.

Supervisão
O Pepper não se destina a ser utilizado por crianças, ou por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de 
experiência e de conhecimentos.
As crianças com menos de 14 anos de idade devem ser supervisionadas 
por uma pessoa responsável pela sua segurança e que tenha lido 
e compreendido estas instruções.
As crianças de 14 anos de idade e mais velhas devem ter recebido 
instruções relativamente à utilização do robô de forma segura 
e compreender os perigos envolvidos.
Mantenha o material de embalagem longe das crianças.
Num ambiente público, o robô não deve estar ao alcance das crianças. Não deixe o robô com 
crianças, mesmo quando estiver desligado.
O robô é pesado! Se uma criança desestabilizar o Pepper, pode cair e magoá-la.
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Pescoço Braço Cotovelo Anca Joelho

Informações de segurança

Perigo de incêndio
O Pepper contém unidades elétricas e internas que podem aquecer durante a utilização normal.
Para evitar o risco de incêndio, tome as seguintes precauções:
• O utilizador é responsável por ter uma instalação elétrica que cumpra com as normas locais.
• Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela SoftBank Robotics com o Pepper.
• Não utilize o carregador de bateria e/ou cabo de alimentação se apresentarem sinais de 

danos ou desgaste excessivo.
• Não utilize o cabo de alimentação com outros produtos.
• Não insira nenhum objeto na caixa do Pepper.
• Tenha cuidado para não verter quaisquer líquidos no Pepper. Em caso de dúvida, não o utilize. 
• Certifique-se de que todos os componentes estão completamente secos antes de voltar 

a utilizar o Pepper.
• Não tente secar o robô com uma fonte de calor externa, como um secador de cabelo.
• Não utilize à volta do Pepper produtos de aerossóis que contenham gases inflamáveis.
• Não utilize o Pepper numa atmosfera explosiva.
• A temperatura de funcionamento do Pepper deve situar-se entre 5 °C e 35 °C (41 °F a 95 °F).
• Não utilize o carregador de bateria se a temperatura ambiente for superior a 40 °C (104 °F).

Nunca vista o robô: isso pode obstruir as aberturas de ventilação do 
Pepper, tapar os sensores de deteção e impedir que as articulações 
funcionem corretamente.

Não coloque nada na cabeça, incluindo qualquer tipo de chapéu, boné ou 
peruca, uma vez que pode aumentar a temperatura de funcionamento do 
robô, podendo causar um encerramento inesperado ou danificar o robô.

Não coloque quaisquer óculos (falsos ou não) ou pala na cabeça, 
nem qualquer tipo de acessório de vestuário no robô.

Perigo mecânico
Não desestabilize o Pepper: o robô é pesado e pode cair e magoá-lo.

O Pepper tem peças móveis que podem causar entaladelas e potencialmente 
ferimentos graves.
Tome as seguintes precauções ao trabalhar próximo do Pepper:
• Em situações normais, evite carregar e tocar no robô quando estiver  

a mover-se, a andar ou a levantar-se.
• Não coloque as mãos em nenhuma das articulações do robô, em especial como se mostra 

nas imagens.
• Não caminhe demasiado perto das rodas, pois o Pepper poderá passar-lhe por cima dos 

dedos do pé.
• Se o Pepper estiver equipado com a placa de 180° ou a placa de 360°, o robô consegue mover-se 

com este equipamento opcional. Não pise a placa e não coloque os pés em frente à placa.
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Informações sobre laser e infravermelhos
• Os sensores de laser e infravermelhos ajudam o Pepper a interagir de forma segura com 

o seu ambiente.
• Aviso (lasers de classe 1M): radiação laser invisível. Não veja diretamente com instrumentos 

óticos (por exemplo, lupas e microscópios) a uma distância inferior a 100 mm, uma vez que 
isso pode causar lesões oculares permanentes.

• Cuidado: a utilização de controlos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos 
especificados no presente documento pode resultar na exposição a radiação perigosa.

• Existem seis lasers de classe 1M (A a F) e dois infravermelhos (G e H) incorporados.
• Os lasers de classe 1M estão certificados de acordo com a norma IEC60825-1:2007 

(comprimento de onda: 808 nm; fluxo radiante acessível máximo: <9 mW; duração de 
um impulso: <15 ms).

• Os díodos infravermelhos estão classificados no grupo ISENTO de acordo com a norma 
IEC62471, edição 1.

• Para mais informações sobre os lasers, consulte o capítulo “Intervalos dos sensores do Pepper”.

Intervalos dos sensores do Pepper
O Pepper consegue detetar objetos à sua volta utilizando vários sensores integrados. No entanto, 
existem áreas excecionais que o Pepper não consegue cobrir. Não coloque quaisquer objetos 
nessas áreas.

Perigo ambiental
• O Pepper e a respetiva bateria de iões de lítio foram concebidos, fabricados 

e controlados em termos de qualidade de acordo com regulamentos ambientais 
internacionais.

• Não elimine o produto juntamente com o lixo normal.
• De modo a proteger a saúde humana e o ambiente, recomendamos que 

entregue os resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado.
• Para mais informações, contacte o seu serviço de eliminação de resíduos.

Informações de segurança

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°

ZONA DE DETEÇÃO DO SENSOR 3D

ZONAS DE DETEÇÃO DO SONAR

ZONAS DE DETEÇÃO DE INFRAVERMELHOS

ZONAS DE DETEÇÃO DO LASER E SENSOR (HORIZONTAL)

ZONAS DE DETEÇÃO DO LASER E SENSOR (VERTICAL)

ZONA DE ÂNGULO MORTO

Nota: para fins de legibilidade, não são mostradas aqui todas 
as informações do sensor.

3 cm 3 cm
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Informações de segurança

Utilizar o Pepper perto de dispositivos médicos
AVISO IMPORTANTE PARA A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES MÉDICOS:
Os produtos SoftBank Robotics não são dispositivos médicos e não constam da lista UL nem 
da norma IEC 60601 (ou equivalente).
As ondas de radiofrequência de equipamento eletrónico pode afetar negativamente 
o funcionamento de outro equipamento eletrónico, fazendo com que funcionem incorretamente.
O dispositivo está concebido, testado e fabricado para cumprir com os regulamentos que regem 
a transmissão por radiofrequência em países/regiões como os Estados Unidos, Canadá, União 
Europeia e Japão. Como tal, tome as seguintes precauções:

Pacemakers:
A Health Industry Manufacturers Association dos EUA recomenda manter uma distância mínima 
de 15 cm (6 polegadas) entre dispositivos sem fios e pacemakers para evitar interferências com 
o pacemaker. Como tal, os utilizadores de pacemakers não devem carregar o robô perto do peito.
Se houver qualquer motivo para suspeitar de interferência, desligue o robô imediatamente.

Outros dispositivos médicos:
Os utilizadores de quaisquer outros dispositivos médicos devem consultar o fabricante do 
dispositivo ou um médico para determinar se existem outras restrições.

Carregador de bateria e bateria
• O carregador de bateria não é impermeável à água. Deve mantê-lo sempre seco. Não utilize 

o carregador de bateria se estiver exposto a chuva ou líquidos ou onde haja humidade 
saturada, como numa casa de banho.

• Tenha cuidado ao tocar no carregador de bateria. Durante o carregamento, o carregador 
de bateria pode aquecer muito: isto é um comportamento normal e previsto.

• Para reduzir o risco de danos na ficha elétrica e no cabo, puxe pela ficha em vez do cabo 
ao desligar o carregador.

• Não desmonte o carregador. Nunca abra, modifique ou tente reparar o carregador de bateria 
pelos seus próprios meios.

• A bateria tem um sistema de bloqueio de segurança. Nunca deixe a bateria descarregar 
completamente, ou a mesma ficará inutilizável.

• Certifique-se de que carrega completamente a bateria pelo menos uma vez a cada três 
meses ou no espaço de uma semana se o nível de carga da bateria for baixo.

• Nunca desmonte baterias de iões de lítio.
• Se a bateria de iões de lítio estiver danificada ou apresentar fuga, contacte o Suporte 

da SoftBank Robotics.

Pilha de botão
Este produto contém uma pilha de botão utilizada para alimentar o relógio em tempo real 
e conservar as definições do produto. Está concebida para ter uma vida útil semelhante à do produto.
A reparação ou substituição da pilha de botão deve ser realizada unicamente por um técnico 
de assistência qualificado.
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Especificações técnicas

ROBÔ

Informações físicas

Tamanho do robô Ver diagramas

Tamanho da embalagem (A x L x C) 1.400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 in

Peso 29,6 kg / 65,2 lb 

Peso incluindo embalagem 41,4 kg / 91,3 lb 

Ambiente de trabalho

Intervalo da temperatura de 
funcionamento

5 °C a 35 °C 
41 °F a 95 °F

Intervalo da humidade de 
funcionamento 20% a 80% 

Classe de proteção IP IPX0

Condições de 
armazenamento

Intervalo da temperatura de 
armazenamento

5 °C a 45 °C
41 °F a 113 °F

CARREGADOR DE BATERIA
Tensão de entrada 100-240 V CA / 50-60 Hz

Tensão de saída 28,6 V

Corrente de saída 8 A máx.

Intervalo da temperatura de funcionamento 5 °C a 35 °C

BATERIA
Tensão 26,46 V típ.

Capacidade 30 Ah típ.

Energia 795 Ah

Células secundárias Células de iões de lítio 18650

Autonomia da bateria Mínima 7 horas

Normal 12 horas

Máxima 20 horas

Armazenamento do robô a 25 °C Perda de autonomia da bateria 20%/ano

Autodescarregável 3,5%/mês

Duração da carga (robô desligado): 0% a 100% 0 a 100% 8h20min

25,5 pol.
648 mm

47,6 pol.
1.208 mm

18,9 pol.
480 mm

16,7 pol.
424 mm

16,2 pol.
412 mm

53,4 pol.
1.356 mm

47,4 pol.
1.203 mm
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Suporte

SoftBank Robotics Europe
Paris, França

SoftBank Robotics America
São Francisco, Califórnia, EUA
Boston, Massachusetts, EUA

SOFTBANK ROBOTICS e o logótipo SOFTBANK ROBOTICS são marcas comerciais da SOFTBANK 
GROUP. 
PEPPER e o logótipo PEPPER são marcas comerciais da SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Outras marcas comerciais, denominações comerciais e logótipos utilizados neste documento 
referem-se a entidades que reivindicam as marcas e denominações ou aos seus produtos. 
A SOFTBANK ROBOTICS rejeita qualquer interesse proprietário noutras marcas e denominações. 
O desenho do PEPPER é propriedade da SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Todas as imagens 
neste documento não são vinculativas, podem estar sujeitas a alteração e são propriedade 
da SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe – 43 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris – France
RCS Paris 483 185 807 – SAS com um capital de 8.627.260 

SoftBank Robotics China Corp
Xangai, China

SoftBank Robotics Corp
Tóquio, Japão

Se o Pepper tiver uma problema
Se houver um problema com o seu robô, verifique os seguintes pontos antes de contactar 
o Suporte: 
• O botão Stop está desbloqueado?
• A bateria está carregada?
• Desligou e voltou a ligar o Pepper? 
Se mesmo assim o Pepper não funcionar:
1. Obtenha o número de série do robô.

2. Contacte o Suporte.

Texto & Números
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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