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Informacja

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem Peppera (dalej zwanego 
„Pepper”, „robot” lub „on”). Dokument, po zapoznaniu się z nim, należy zachować do 
wykorzystania w przyszłości.
Robot ten jest urządzeniem, które porusza się samodzielnie, nieprawidłowa obsługa może 
prowadzić do wypadków lub obrażeń.

Najnowsza wersja tego dokumentu jest dostępna na stronie internetowej:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

WAŻNA INFORMACJA: Zdecydowanie zaleca się, aby osoby obsługujące robota stosowały 
się do niniejszych wskazówek oraz wytycznych bezpieczeństwa, dla ich własnego 
bezpieczeństwa. W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI 
NA PEPERRA LUB ŁADOWARKĘ AKUMULATORA. Przestrzeganie wytycznych chroni robota, 
ładowarkę akumulatora oraz ich środowisko pracy przed uszkodzeniem. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje również kwestie utylizacji, recyklingu oraz informacje 
techniczne, jednak nie uwzględnia wszystkich możliwych okoliczności, jakie mogą wystąpić. 
Bezwzględnie należy pamiętać, iż bezpieczeństwo osób jest zawsze na pierwszym miejscu, 
bezpieczeństwo robotów zaś jest zawsze na drugim. Należy zawsze ściśle przestrzegać 
instrukcji montażu i obsługi oraz bezpiecznie je przechowywać. 

Pepper nie może być użytkowany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, emocjonalnych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające 
doświadczenia i wiedzy, chyba że:
* dzieci poniżej 14 roku życia są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo, która zapoznała się z i zrozumiała instrukcje. 
LUB 
* dzieci w wieku 14 lat i powyżej otrzymały instrukcje dotyczące jego użytkowania 
w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

W przypadku innych dzieci należy dopilnować, aby nie bawiły się robotem.

i



Wprowadzony na rynek w 2014 roku, Pepper jest pierwszym na świecie społecznym 
robotem humanoidalnym, zaprojektowanym do współdziałania i intuicyjnej 

interakcji z ludźmi.

Rozładowuje atmosferę
Dzięki licznym czujnikom Pepper wykrywa 
ludzi w swoim otoczeniu i przyciąga 
ich uwagę, inicjując interakcję głosem 
lub proaktywnie idąc w kierunku ludzi, 
aby rozpocząć rozmowę.

Atrakcyjny
Dzięki optymalnemu rozmiarowi - 
120 cm wysokości, przykuwającemu wzrok 
wyglądowi i humanoidalnemu zachowaniu, 
Pepper od razu wyróżnia się w tłumie, 
bez wysiłku przyciągając niepodzielną 
uwagę i tworząc emocjonalną więź 
z ludźmi.

Dostosowuje się do potrzeb
Jako zaawansowana programowalna 
platforma, Pepper oferuje nieskończone 
możliwości wzbogacenia doświadczeń 
użytkowników, poprzez wykorzystanie 
go w różnych sektorach, takich jak 
sektor detaliczny, bankowy, branża 
turystyczna, przestrzeń robocza, 
placówki rządowe i publiczne, 
opieka zdrowotna i edukacja.

Zawsze online
Pepper zbiera doświadczenie, 

wykorzystując usługi w chmurze 
i bazy danych, przez co rozszerza 

swoje możliwości techniczne, takie 
jak poznawcze przetwarzane danych, 

komunikacja w czasie rzeczywistym 
i zbieranie danych, dla szerszego 

go wykorzystania.

Łatwo akceptowany
Pepper - robot przyjazny, 

bezpieczny i nie mający uprzedzeń, 
zawsze z sprawia, że komunikacja 

jest przyjemna i stanowi 
niezapomniane doświadczenie.

Oto Twój nowy przyjaciel!

Kim jest Pepper?
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Mikrofon

Wtyki (patrz str. 9)
Głośnik

Kamera

* opcjonalnie
Użycie płyt wymaga specjalnej wersji NAOqi. 

Informacje ogólne

5

Miękka osłona  
i przycisk Stop

Diody LED na 
ramionach

Klapka do 
ładowania

Przycisk piersiowy

Płyta 360°*

Płyta 180°*

Pepper

Pepper 
z płytą 360°

Pepper 
z płytą 180°

Pepper jest dostępny 
z trzema różnymi opcjami. 
Różnica nie ma żadnego 
wpływu na podstawowe 

zastosowanie robota.

i



Kieszonkowa 
instrukcja

Ulotka 
certyfikacyjna

Co znajduje się w opakowaniu

6

Ładowarka** 
z przewodem 
zasilającym

* Dostępne są trzy modele.
** Dostępne są dwa modele ładowarek akumulatora.

Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, prosimy o kontakt 
z Działem Wsparcia: 

www.softbankrobotics.com/support

Wtyk biodrowy

Wtyk kolanowy



Rozpakowywanie Peppera
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Pepper jest ciężki! Zachować ostrożność podczas obsługi robota.

1

2

Wysunąć 
rampę.

Zachować 
pudełko 

i zabezpieczenia.
Będą 

potrzebne do 
przechowywania 

robota. 3

Pepper może być niestabilny 
i przewracać, jeśli nie zostanie 

ustawiony we właściwej pozycji.

Bezpieczna 
pozycja

Nieprawidłowa 
pozycja

KG

Umieścić ręce pod ramionami robota i powoli go wyjąć.4

!
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Rozpakowywanie Peppera

Usunąć taśmę i wszystkie 
zabezpieczenia.6

Wyjąć wtyki.
7

Bloko-
wanie!Odblokować przycisk Stop, a następnie zamknąć 

miękką osłonę.

9

Otworzyć miękką osłonę i schować wtyki 
w przeznaczonych dla nich otworach.

8

Więcej informacji 
na stronie 9.

i
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Korzystanie z wtyków

Po użyciu 
bezwzględnie 

umieścić wtyki 
przeznaczonych 

dla nich 
otworach.

Nie wkładać wtyków, 
gdy robot jest włączony.

!

Wtyki włożone Wtyki wyjęte

Wtyki wkładać tylko w celu:
• czyszczenie robota.
• ponownego zapakowania robota.
• ustawienia robota w bezpiecznej pozycji.

Przechowywanie wtyków

Korzystanie z wtyków

Stawy kolanowe 
i biodrowe poruszają 

się swobodnie.

Stawy kolanowe 
i biodrowe są 
zablokowane.

1 2

Jedynie przy wyłączonym robocie:

i
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Ładowanie Peppera

Robot się ładuje.

Robot jest w pełni naładowany.

Ładowarka akumulatora 
ALDE410004 

Robot się ładuje.

Robot jest w pełni naładowany.

Ładowarka akumulatora 
jest podłączona.

Ładowarka akumulatora T0000001 

Zdjąć folię z tworzywa sztucznego z ładowarki akumulatora.

1
2 3

Kliknąć!

Należy pamiętać, że na wyposażeniu mogą być dwie różne ładowarki. Stan diod 
LED różni się w zależności od modelu ładowarki akumulatora. Model ładowarki 

akumulatora można znaleźć na obudowie.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Czas ładowania ~8 h

Czas działania 
akumulatora: 

7~20 h 
W zależności od 
sposobu użytkowania

i
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Wybór lokalizacji

Przemieszczanie Peppera

Kliknąć!

90 cm

Wokół robota musi być 
się co najmniej 90 cm 

(~35,4 cala).

2

Położyć jedną rękę 
na ramieniu, a drugą 
na biodrze.

2
Ostrożnie przetoczyć 
robota na jego nowe 
miejsce.

3

W pobliżu robota nie 
może być pochyłości 

ani schodów.

3

Otworzyć klapkę 
do ładowania, 
aby zwolnić hamulce. 

1

Robot musi być 
ustawiony na gładkiej 
i płaskiej powierzchni. 

Unikać wykładzin 
i dywanów. 

1

Upewnić się, że nowa lokalizacja odpowiada warunkom użytkowania robota.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Bezpieczeństwo (str. 19).
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Włączanie Peppera

Konfiguracja Peppera może przebiegać różnie, 
w zależności od wersji oprogramowania robota.

Ognak Gnuk! 
(witam)

Kliknąć!

Nacisnąć przycisk piersiowy raz 
i poczekać.

Postępować zgodnie z procedurą na tablecie, 
aby skonfigurować robota.

~2 minuty

Włączanie Peppera

Ustawianie robota po raz pierwszy

Po zakończeniu konfiguracji, zakupiony robot jest gotowy do użycia!

Więcej informacji (dostęp do parametrów, zarządzanie treścią, tworzenie aplikacji 
i inne) można uzyskać na stronie: 

www.softbankrobotics.com/support 
i w dokumentacji swojego sprzedawcy.

Po wstaniu robot jest włączony, ale nie jest jeszcze gotowy do interakcji 
Jest gotowy w momencie, kiedy:
• Sprawdzi swoje otoczenie, 
• jego oczy są białe.

2

Przed włączeniem robota upewnić się, że: 
- lokalizacja jest odpowiednia (str. 10),
- przycisk Stop jest odblokowany (str. 15),
- wtyki są wyjęte (str.16).

1
Bloko-
wanie!

i
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Interakcja z Pepperem

Słuchanie powiadomień

Pepper słucha, kiedy: 
- Patrzy na rozmówcę.

- Nie mówić w tym samym czasie.
- Używać krótkich zdań.
- Nie mówić zbyt szybko!

Konwersacja z Pepperem

Diody LED na ramieniu informują użytkownika o nowych informacjach. 
Kolor powiadomień wskazuje rodzaj informacji. Powiadomienia znikają po 

rozwiązaniu problemu. 

Sprawdzić, czy diody LED na ramieniu 
migają. 

1
Nacisnąć krótko przycisk 
piersiowy raz, aby odsłuchać 
powiadomienia.

2

Jeśli diody LED na ramieniu świecą na żółto lub czerwono, może to 
oznaczać problem z robotem. W razie potrzeby należy skontaktować 
się z Działem Wsparcia (str.24).

3

Obszar słyszalności robota 
jest wąski. Podczas interakcji 
z robotem należy zachowywać 

z nim kontakt wzrokowy.

Pepper jest w stanie rozmawiać dopiero po 
zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania 

(str.12).

Kliknąć!

...
Informacja

Ostrzeżenie

Błąd

i

i
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Obsługa robota

Tryb uśpienia

W trybie uśpienia Pepper nie mówi i nie porusza się.
Po dotknięciu głowy, Pepper budzi się, wstaje i rozgląda się dookoła.

Pozycja stojąca Pozycja bezpieczna

Zzzz

Tryb spoczynkowy

W trybie spoczynkowym wszystkie czynności są zatrzymywane, i wszystkie silniki są 
wyłączone: Pepper nie będzie mówił i nie będzie się poruszał.

Pozycja stojąca Pozycja bezpieczna

Kliknąć!
Kliknąć!

*westchnienie*

Dotknąć głowy, 
aby wyjść z trybu 

uśpienia.

Umieścić dłoń na 
przedniej kamerze 
i na górze głowy na 
3 sekundy.

Dwukrotnie szybko nacisnąć przycisk piersiowy, 
aby aktywować lub dezaktywować tryb spoczynkowy.
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Wyłączanie Peppera

Gnuk Gnuk! 
(do widzenia)

~1 minuta

Wyłączanie robota za pomocą przycisku piersiowego.

Pozycja stojąca Pozycja bezpieczna

Przytrzymać
~4 sekundy

Wyłączanie Peppera przyciskiem Stop

Przycisk Stop można wcisnąć przez miękką osłonę.

Dla bezpieczeństwa:
• Gdy Pepper jest wyłączony
• Gdy Pepper znajduje się w opakowaniu i/lub jest 

przechowywany
• Podczas czyszczenia

Na przykład w nagłych przypadkach, gdy Pepper jest włączony:
• Wyciek cieczy
• Przewrócenie się robota
• Nieoczekiwane zachowanie

Odblokowywanie przycisku Stop

Klik!

1 2
Jeśli przycisk Stop jest naciśnięty 
w dół, należy go odblokować przed 

włączeniem robota, a następnie 
ostrożnie zamknąć miękką osłonę.

Wyłączanie wymuszone: Jeśli Pepper nie reaguje lub nie wyłącza się normalnie 
(jak pokazano powyżej), nacisnąć przycisk piersiowy i przytrzymać do momentu 

wyłączenia robota.
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Dbałość o robota i przechowywanie

W razie potrzeby 
można włożyć wtyki.

(patrz str. 9)

Używać miękkiej, 
suchej ściereczki 
lub chusteczek 
czyszczących.

Nie używać wody.

Nie używać alkoholu 
lub produktów na 
bazie amoniaku.

Czyszczenie robota

Przechowywanie robota

1. Wyłączyć Peppera. 
2. Wcisnąć przycisk Stop.
3. Robot w pełni naładowany.
4. NIE WOLNO wkładać wtyków, w przeciwnym razie robot może się przewrócić.
5. Upewnić się, że miejsce przechowywania jest zgodne z zaleceniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa (patrz strona 19 Bezpieczeństwo).

Jeśli zachowało się oryginalne opakowanie,  
należy go używać do przechowywania robota.

W przypadku długiego 
przechowywania należy ładować 

robota co najmniej raz na trzy miesiące, 
w przeciwnym razie akumulator stanie 

się bezużyteczny.

!

Podczas czyszczenia należy się 
upewnić, że robot jest wyłączony 
i odłączony od zasilania oraz że 

przycisk Stop jest wciśnięty.

!

Klik!
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Pakowanie robota ponownie do opakowania

6

Zachować 
ostrożność po 

włożeniu wtyków, 
kolano i biodro 
robota będą się 

wówczas swobodnie 
ruszać.

!

Ustawić robota przed opakowaniem i upewnić 
się, że klapka do ładowania jest zamknięta.

Wyjąć wtyki z miejsca, gdzie były 
przechowywane, i umieścić je 

w odpowiednich otworach.

5

Umieszczanie robota w opakowaniu

Pepper musi być 
wyłączony, a przycisk 

 Stop musi być 
wciśnięty.

1
4

2

3
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Podnieść robota do 
pozycji stojącej, podczas 

wkładania go do 
opakowania. 

Pakowanie robota ponownie do opakowania

Układanie robota w opakowaniu

109

7

11 Zabezpieczyć opakowanie mocną taśmą.12

Zachować ostrożność, robot może 
być niestabilny.

!

Ostrożnie położyć opakowanie na podłogę.
8

Ładowarka 
akumulatora
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNA INFORMACJA: Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy stosowali się do niniejszych 
wskazówek bezpieczeństwa dla ich własnego bezpieczeństwa; ich nieprzestrzeganie może 
prowadzić do unieważnienia gwarancji na robota lub ładowarkę akumulatora.

Kwestie ogólne
Niniejszy instrukcja kieszonkowa i dołączona do niego ulotka z certyfikatem znajdują się 
w opakowaniu z robotem. Znajdują się w nich ważne i prawne informacje.

Dokumenty te muszą być przechowywane razem z robotem przez cały okres jego eksploatacji.

Przestrzeganie wytycznych chroni robota, ładowarkę akumulatora oraz ich środowisko pracy 
przed uszkodzeniem. Należy zawsze ściśle przestrzegać instrukcji montażu i obsługi.

Bezwzględnie należy pamiętać, iż bezpieczeństwo osób jest zawsze na pierwszym miejscu.

Dokumentacja obejmuje również informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji, które 
mogą wystąpić. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi SoftBank Robotics: 
www.softbankrobotics.com/support

Nigdy nie podejmować prób samodzielnego serwisowania robota i/lub jego zasilania (w tym demontażu 
i demontażu obudowy). Części zamienne nie są w sprzedaży.
Wyłączyć robota, odłączyć ładowarkę akumulatora od napięcia i skontaktować się z pomocą techniczną 
w następujących przypadkach:
• Kabel zasilający lub ładowarka są zużyte.
• Ładowarka została uszkodzona.
• Robot został uszkodzony mechanicznie.
• Do obudowy robota dostała się ciecz.
• Z robota wydobywa się dym lub nietypowy zapach.
• Robot wydaje się nie działać prawidłowo.

Lokalizacja
Pepper jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać robota na zewnątrz.
Zakres wilgotności roboczej dla robota nie może przekraczać 80%.

Nadzór
Pepper nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci, osoby o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych, czuciowych czy psychicznych, bądź nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy.
Dzieci poniżej 14 roku życia muszą być nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo dziecka, która zapoznała się 
z i zrozumiała niniejsze instrukcje.
Dzieci w wieku 14 lat i starsze muszą otrzymać instrukcje dotyczące 
użytkowania robota w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym 
zagrożenia.
Przechowywać opakowanie z dala od dzieci.
W miejscu publicznym robot nie może znajdować się w zasięgu dzieci. 
Nie zostawiać robota z dziećmi, nawet gdy jest on wyłączony.
Robot jest ciężki! Jeśli dziecko doprowadzi do jego destabilizacji, może się przewrócić 
i spowodować obrażenia dziecka.
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Szyja Ramię Łokieć Biodro Kolano

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo pożaru
W robocie zabudowano urządzenia elektryczne i wewnętrzne komponenty, które mogą być gorące 
podczas normalnego użytkowania.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy podjąć następujące środki ostrożności:
• Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie instalacji elektrycznej zgodnej z lokalnymi 

przepisami.
• Używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z robotem przez firmę 

SoftBank Robotics.
• Nie używać ładowarki i/lub przewodu zasilającego, jeśli wykazują one oznaki uszkodzenia 

lub nadmiernego zużycia.
• Nie używać przewodu zasilającego z innymi produktami.
• Nie wkładać czegokolwiek do obudowy robota.
• Nie dopuścić do wylania jakichkolwiek płynów na robota. W razie wątpliwości, nie używać robota. 
• Przed ponownym użyciem robota upewnić się, że wszystkie komponenty zostały dokładnie 

wysuszone.
• Nie próbować suszyć robota zewnętrznym źródłem ciepła, takim jak suszarka do włosów.
• Nie używać w pobliżu robota produktów aerozolowych zawierających łatwopalne gazy.
• Nie używać robota w atmosferze wybuchowej.
• Temperatura pracy robota musi wynosić od 5 °C do 35 °C (41°F do 95°F).
• Nie używać ładowarki akumulatora, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 40 °C (104 °F).

Nigdy nie ubierać robota, ponieważ może to zasłonić otwory wentylacyjne 
robota, zasłonić czujniki detekcji i uniemożliwić prawidłowe działanie 
przegubów.

Nie kłaść niczego na głowie robota, np. kapelusza, czapki lub peruki, 
ponieważ mogą one zwiększyć temperaturę pracy robota, co może 
doprowadzić do jego nieoczekiwanego wyłączenia lub uszkodzenia.

Nie zakładać na robota okularów (markowych bądź nie), przepasek na oczy, 
na głowę, żadnych dodatków pasmanteryjnych, niezależnie od ich rodzaju.

Zagrożenie mechaniczne
Nie destabilizować robota, robot jest ciężki, może się przewrócić i spowodować obrażenia.

Robot posiada ruchome części, które mogą powodować zmiażdżenia i potencjalnie 
poważne obrażenia ciała.
Podczas pracy w pobliżu robota zachować następujące środki ostrożności:
• W normalnych sytuacjach należy unikać noszenia i dotykania robota podczas 

jego poruszania się, chodzenia lub wstawania.
• Nie kłaść rąk na żadnym z stawów robota, szczególnie unikać kładzenia rąk w sposób 

pokazany na rysunkach.
• Nie zbliżać się zbyt blisko kół, ponieważ robot może najechać na palce nóg.
• Jeśli robot jest wyposażony w płytę 180° lub płytę 360°, może się on poruszać się z tym 

opcjonalnym wyposażeniem. Nie stawać na płycie i trzymać stóp przed płytą.
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Informacje dotyczące lasera i podczerwieni
• Dzięki laserom i czujnikom podczerwieni interakcja robota z otoczeniem jest bezpieczna.
• Ostrzeżenie (lasery klasy 1M): Niewidzialne promieniowanie laserowe. Nie patrzeć 

bezpośrednio na instrumenty optyczne (np. lupy okularowe, szkła powiększające i mikroskopy) 
w odległości 100 mm, może to spowodować trwałe uszkodzenie oczu.

• Zachować ostrożność: Używanie elementów sterowania, ustawień lub procedur innych niż 
określone w niniejszym dokumencie może doprowadzić do narażenia na niebezpieczne 
promieniowanie.

• W robocie wbudowanych jest sześć laserów klasy 1M (A do F) i dwie diody na podczerwień (G i H).
• Lasery klasy 1M są certyfikowane zgodnie z normą IEC60825-1:2007 (długość fali: 808 nm; 

maksymalna dostępna moc promieniowania: <9 mW; czas trwania impulsu: <15 ms).
• Diody na podczerwień są sklasyfikowane w grupie EXEMPT zgodnie z normą IEC62471 wydanie 1.
• Więcej informacji na temat laserów można znaleźć w rozdziale „Zakresy czujników robota”

Zakresy czujników robota
Pepper wykrywa obiekty wokół siebie za pomocą wbudowanych czujników.Są jednak obszary, 
których czujniki robota nie pokrywają. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w tych obszarach.

Zagrożenie dla środowiska naturalnego
• Pepper i jego akumulator litowo-jonowy zostały stworzone, wyprodukowane 

i sprawdzone pod względem jakości zgodnie z międzynarodowymi przepisami, 
dotyczącymi ochrony środowiska.

• Nie wyrzucać produktu wraz z odpadami domowymi.
• W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska zalecamy przekazanie zużytego 

sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki.
• Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt przedsiębiorstwem, 

zajmujących się utylizacją odpadów

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

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°

STREFA WYKRYWANIA CZUJNIKA 3D

STREFY WYKRYWANIA SONAROWEGO

STREFY WYKRYWANIA W PODCZERWIENI

STREFY WYKRYWANIA CZUJNIKA I LASERA (POZIOMA)

STREFY WYKRYWANIA CZUJNIKA I LASERA (PIONOWA)

MARTWA STREFA

Uwaga: Dla zwiększenia czytelności, nie wszystkie informacje 
z czujnika są tutaj pokazane.

3 cm 3 cm
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Używanie robota w pobliżu urządzeń medycznych
WAŻNA WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA STOSOWANIA W ŚRODOWISKU,  
ZWIĄZANYM Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ:
Produkty firmy SoftBank Robotics nie są urządzeniami medycznymi i nie są wymienione w UL lub 
IEC 60601 (lub równoważnej normie).
Fale o częstotliwości radiowej pochodzące z urządzeń elektronicznych mogą negatywnie wpływać 
na działanie innych urządzeń elektronicznych, powodując ich nieprawidłowe działanie.
Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie z przepisami 
dotyczącymi transmisja o częstotliwości radiowej w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, 
Unia Europejska i Japonia.
W związku z tym prosimy o podjęcie następujących środków ostrożności:

Stymulatory serca:
Health Industry Manufacturers Association (Stowarzyszenie Producentów Przemysłu Medycznego) 
zaleca zachowanie minimalnej odległości 15 cm (6 cali) pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi 
a kardiostymulatorami w celu uniknięcia zakłóceń w pracy stymulatora.
Dlatego użytkownicy stymulatorów serca nie powinni dopuszczać robota w pobliże klatki piersiowej.
Jeśli istnieją jakiekolwiek powody podejrzenia zakłóceń, należy natychmiast wyłączyć robota.

Inne urządzenia medyczne:
Użytkownicy wszelkich innych osobistych wyrobów medycznych powinni skonsultować się 
z producentem wyrobu lub lekarzem w celu ustalenia, czy istnieją inne ograniczenia.

Ładowarka i akumulator
• Ładowarka nie jest wodoodporna. Przechowywać ładowarkę w suchym miejscu. Nie należy 

używać ładowarki akumulatora w miejscach narażonych na deszcz, płyny lub w miejscach 
o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka.

• Zachować ostrożność podczas dotykania ładowarki. Podczas ładowania ładowarka może być 
bardzo gorąca, co jest normalne i zamierzone.

• Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania 
ładowarki nie ciągnąć za przewód.

• Nie demontować ładowarki. Zabronione jest otwieranie, modyfikowanie i podejmowanie 
samodzielnych napraw ładowarki akumulatora.

• Akumulator posiada blokadę bezpieczeństwa. Nie dopuszczać do całkowitego rozładowania 
się akumulatora, ponieważ wówczas akumulator nie będzie nadawał się do użytku.

• Koniecznie naładować akumulator do pełna co najmniej raz na trzy miesiące lub w ciągu 
tygodnia, jeśli poziom naładowania jest niski.

• Nie demontować akumulatora litowo-jonowych.
• Jeśli akumulator litowo-jonowy jest uszkodzony lub nieszczelny, skontaktować się z pomocą 

techniczną firmy SoftBank Robotics.

Bateria pastylkowa
W tym produkcie znajduje się bateria pastylkowa, służącą do zasilania zegara czasu rzeczywistego 
i zachowania ustawień produktu. Jest zaprojektowana tak, aby działać tak długo, jak produkt.
Serwisowanie lub wymiana baterii pastylkowej może być wykonywana wyłącznie przez 
wykwalifikowanego technika serwisowego.
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Specyfikacja techniczna

ROBOT

Parametry fizyczne 

Rozmiar robota Patrz schematy

Wielkość opakowania (WxSxD) 1400 x 580 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 cala

Ciężar 29,6 kg/ 65,2 funtów 

Ciężar wraz z opakowaniem 41,4 kg/ 91,3 funtów 

Środowisko pracy

Zakres temperatur roboczych 5 °C do 35 °C 
41°F do 95°F

Zakres wilgotności roboczej 20% do 80% 

Stopień ochrony IP IPX0

Warunki 
przechowywania Zakres temperatur przechowywania 5 °C do 45 °C

41°F do 113°F

ŁADOWARKA AKUMULATORA
Napięcie wejściowe 100-240V AC / 50-60 Hz

Napięcie wyjściowe 28,6 V

Prąd wyjściowy Maks. 8 A

Zakres temperatur roboczych 5° C do 35° C

AKUMULATOR
Napięcie 26,46 V typowe

Wydajność 30Ah typowa

Energia 795 Ah

Ogniwa wtórne Ogniwa litowo-jonowe 18650 

Czas pracy na akumulatorze Minimalny 7 godzin

Typowy 12 godzin

Maksymalny 20 godzin

Przechowywanie robota w temperaturze 25°C Utrata czasu pracy akumulatora 20% / rok

Samowyładowanie 3,5% / miesiąc

Czas trwania ładowania (robot wyłączony): 
0% do 100% 0 do 100% 8h i 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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Wsparcie

SoftBank Robotics Europe
Paryż, Francja

SoftBank Robotics America
San Francisco, Kalifornia, USA
Boston, Massachusetts, USA

SOFTBANK ROBOTICS i logo SOFTBANK ROBOTICS są znakami towarowymi firmy SOFTBANK GROUP. 
PEPPER i logo PEPPER są znakami towarowymi firmy SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Inne znaki towarowe, nazwy handlowe i logo użyte w niniejszym dokumencie odnoszą się albo do 
podmiotów, które zastrzegły te znaki i nazwy, albo do ich produktów. 
Firma SOFTBANK ROBOTICS zrzeka się prawa własności do innych znaków i nazw. Projekt PEPPER 
jest własnością firmy SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Wszystkie rysunki w tym dokumencie są 
niewiążące, mogą ulec zmianie i są własnością firmy SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paryż - Francja
RCS Paris 483 185 807 - SAS o kapitale 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Szanghaj, Chiny

SoftBank Robotics Corp
Tokio, Japonia

W przypadku problemów z robotem
W przypadku problemów z robotem, przed skontaktowaniem się ze wsparciem, 
należy sprawdzić:  
• Czy przycisk Stop jest odblokowany?
• Czy akumulator jest naładowany?
• Czy wyłączono i ponownie włączono robota? 
Jeśli robot nadal nie działa:
1. Spisać numer seryjny robota.

2. Skontaktować się z Działem Wsparcia.

Teksty i numery
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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