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Informații

Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza robotul Pepper (menționat în continuare 
ca „Pepper”, „robotul” sau „el”). După ce ați citit acest document, păstrați-l pentru 
consultare ulterioară.
Acest robot este un dispozitiv care se mișcă singur. Manipularea incorectă poate duce la 
accidente sau vătămare.

Cea mai recentă versiune a acestui document este disponibilă la:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) - 04.2019

IMPORTANT: pentru siguranța personală, se recomandă insistent ca persoanele care 
manipulează robotul să urmeze aceste instrucțiuni și instrucțiunile privind siguranța. 
NERESPECTAREA ACESTORA POATE DUCE LA ANULAREA GARANȚIEI ROBOTULUI 
PEPPER SAU A ÎNCĂRCĂTORULUI DE ACUMULATOR. Aceste instrucțiuni vă vor ajuta să 
protejați împotriva deteriorării robotul, încărcătorul de acumulator și mediul în care sunt 
utilizate acestea. 

Această documentație cuprinde și informații privind eliminarea și reciclarea, precum și 
informații tehnice, dar nu acoperă toate situațiile care pot apărea. 
Nu uitați că pe primul loc este întotdeauna siguranța oamenilor și doar pe al doilea se 
află siguranța roboților. Urmați întotdeauna îndeaproape instrucțiunile privind instalarea 
și operațiunile de service și păstrați-le în siguranță. 

Robotul Pepper nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, 
emoționale, senzoriale sau mentale reduse ori care nu au experiența și cunoștințele 
necesare decât în următoarele cazuri:
* copiii cu vârsta sub 14 ani sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța 
acestora, care a citit și a înțeles instrucțiunile 
SAU 
* copiii cu vârsta minimă de 14 ani au fost instruiți cu privire la utilizarea robotului în 
siguranță și înțeleg pericolele implicate.

Copiii care nu se încadrează în aceste două categorii trebuie supravegheați corespunzător, 
pentru a asigura faptul că nu se joacă cu Pepper.
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Lansat în 2014, Pepper este primul robot umanoid social din lume,  
conceput pentru a comunica și a interacționa intuitiv cu oamenii.

Perfect pentru 
a sparge gheața
Datorită numeroșilor senzori, Pepper 
detectează oamenii din mediul său 
și le captează atenția, începând să 
interacționeze verbal sau să se apropie 
de oameni pentru a începe o conversație.

Aspect plăcut
Cu o înălțime optimă de 120 cm (4 ft), 
un aspect atractiv și un comportament 
umanoid, Pepper se remarcă imediat 
într-o mulțime, captând fără efort toată 
atenția și creând o conexiune afectivă 
cu oamenii.

Personalizabil
Fiind o platformă programabilă 
avansată, robotul Pepper oferă 
posibilități nelimitate de îmbogățire 
a experienței de utilizare, ceea ce îi 
permite utilizatorului să îl utilizeze 
în diferite domenii, cum ar fi vânzările, 
operațiunile bancare, călătoriile,  
spațiul de lucru, servicii  
guvernamentale și publice,  
sănătate și educație.

Conectat
Pepper oferă o adevărată  

experiență cu ajutorul mai multor 
servicii cloud și baze de date care îi 

extind capacitățile tehnice, cum ar fi 
procesarea cognitivă, comunicarea 

și colectarea de date în timp real, 
pentru a furniza mai  

multe servicii.

Acceptat cu ușurință
Fiind un robot prietenos,  

fără prejudecăți și de încredere, 
Pepper reușește întotdeauna să 

asigure conversații plăcute și 
experiențe de neuitat.

Bucurați-vă de compania noului dvs. prieten!

Faceți cunoștință cu Pepper
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Microfon

Pini (consultați 
pagina 9)Difuzor

Cameră 
video

* Opțiune
Fiecare placă necesită o versiune NAOqi specifică. 

Prezentare generală

5

Capacul moale  
și butonul de stop

Ledurile de 
pe umeri

Clapa de 
încărcare

Butonul de pe piept

Placa de 360°*

Placa de 180°*

Pepper

Pepper cu 
placă de 360°

Pepper cu 
placă de 180°

Robotul Pepper este 
disponibil cu trei opțiuni 

diferite. 
Diferența nu are niciun 
impact asupra utilizării 

de bază a robotului.

i



Ghid de buzunar
Certificat

Conținutul cutiei

6

Încărcător de 
acumulator** 
cu cablu c.a.

* Sunt disponibile trei modele.
** Sunt disponibile două modele de încărcătoare de acumulator.

Dacă lipsesc componente, contactați serviciul de asistență la: 
www.softbankrobotics.com/support

Pin pentru șold

Pin pentru 
genunchi



Despachetarea robotului Pepper

7

Robotul Pepper este greu! Manipulați-l cu atenție.

1

2

Scoateți 
rampa.

Păstrați cutia 
și protecțiile. 

Veți avea 
nevoie de 
acestea la 

depozitarea 
robotului 
Pepper. 

3

Dacă nu este pus în poziția 
corectă, este posibil ca Pepper 

să fie instabil și să cadă.

Poziție de siguranță Poziție incorectă

KG

Puneți mâinile sub brațele robotului Pepper și scoateți-l încet 
din cutie.4

!
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Despachetarea robotului Pepper

Îndepărtați banda și toate protecțiile.6

Scoateți pinii.
7

Clac!
Deblocați butonul de stop, apoi închideți 

capacul moale.

9

Deschideți capacul moale și puneți pinii 
în locașurile prevăzute pentru păstrare.

8

Pentru mai multe 
informații, consultați 

pagina 9.

i
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Utilizarea pinilor

Nu uitați să 
puneți pinii în 
locașurile de 
păstrare după 

utilizare.

Nu introduceți pinii când 
Pepper este pornit.

!

Pini introduși Pini scoși

Introduceți pinii doar când:
• curățați robotul Pepper;
• reîmpachetați robotul Pepper;
• așezați robotul Pepper în poziția de siguranță.

Păstrarea pinilor

Articulațiile 
genunchiului și ale 
șoldului se mișcă 

liber.

Articulațiile 
genunchiului și 

ale șoldului sunt 
blocate.

Utilizarea pinilor

1 2

Numai când robotul Pepper este oprit:

i
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Încărcarea robotului Pepper

Încărcarea robotului Pepper 
este în curs.
Robotul Pepper este încărcat 
complet.

Încărcătorul de acumulator 
ALDE410004

Încărcarea robotului Pepper 
este în curs.
Robotul Pepper este 
încărcat complet.

Încărcătorul de acumulator 
este conectat.

Încărcătorul de acumulator 
T0000001

Îndepărtați folia din plastic de pe încărcătorul de acumulator.

1
2 3

Clic!

Există două tipuri diferite de încărcătoare de acumulator. Comportamentul ledurilor 
diferă în funcție de modelul de încărcător de acumulator. Modelul de încărcător de 

acumulator este indicat pe carcasă.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Timp de încărcare ~8 h

Autonomia 
acumulatorului

7~20 h 
În funcție de utilizare

i
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Alegerea locului

Mutarea robotului Pepper

90 cm

Asigurați-vă că în 
jurul robotului Pepper 
există un spațiu liber 

de cel puțin 90 cm 
(~35,4 inchi).

2

Puneți o mână pe 
umărul robotului, 
iar cealaltă pe șoldul 
acestuia.

2
Deplasați cu grijă 
robotul Pepper spre 
noul său loc.

3

Asigurați-vă că în 
jurul robotului Pepper 

nu există pante sau 
scări.

3

Deschideți clapa 
de încărcare pentru 
a elibera frânele. 

1

Asigurați-vă că Pepper 
se află pe o suprafață 

dreaptă și netedă. Evitați 
covoarele sau mochetele. 

1

Asigurați-vă că noul său loc respectă condițiile de utilizare a robotului Pepper.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Siguranța (pagina 19).
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Pornirea robotului Pepper

Configurarea robotului Pepper poate varia în 
funcție de versiunea de software.

Ognak 
Gnuk!

Clic!

Apăsați o dată butonul de pe piept 
și așteptați.

Pentru a configura robotul Pepper, urmați procedura 
indicată pe tabletă.

~2 minute

Pornirea robotului Pepper

Prima configurare a robotului Pepper

După realizarea configurării, robotul Pepper este pregătit de utilizare!

Pentru mai multe informații (accesarea parametrilor, gestionarea conținutului, 
dezvoltarea aplicațiilor etc.), accesați: 
www.softbankrobotics.com/support 

și documentele furnizate de distribuitorul dvs.

După ce este plasat în poziție dreaptă, robotul Pepper este pornit, dar nu 
este pregătit să interacționeze. Robotul Pepper este pregătit după ce:
• a verificat zona din jur; 
• ochii sunt albi.

2

Înainte de a porni robotul Pepper, asigurați-vă că: 
- locul este corespunzător (pagina 10);
- butonul de stop este deblocat (pagina 15);
- pinii sunt scoși (pagina 16).

1
Clac!

i
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Interacțiunea cu Pepper

Ascultarea notificărilor

Pepper ascultă atunci când: 
- se uită la dvs.

- Nu vorbiți în același timp.
- Folosiți propoziții scurte.
- Nu vorbiți prea repede!

Comunicarea cu Pepper

Ledurile de pe umeri anunță utilizatorul cu privire la informațiile noi. 
Culoarea notificărilor indică tipul de informații. Notificările dispar de îndată 

ce problema este rezolvată. 

Verificați dacă ledurile de pe umeri 
pâlpâie. 

1
Apăsați o dată scurt butonul 
de pe piept pentru a asculta 
notificarea.

2

Dacă ledurile de pe umeri sunt galbene sau roșii, este posibil ca 
robotul Pepper să aibă o problemă. Dacă este necesar, contactați 
serviciul de asistență (pagina 24).

3

Aria de percepție a sunetelor la 
robotul Pepper este restrânsă. 
Păstrați contactul vizual când 

interacționați cu Pepper.

Pepper nu poate vorbi decât dacă are instalat 
software-ul corespunzător (pagina 12).

Clic!

...
Informații

Avertisment

Eroare

i

i
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Utilizarea robotului Pepper

Modul de somn

În modul de somn, Pepper nu vorbește și nu se mișcă.
Când îi atingeți capul, Pepper se va trezi, va sta drept și se va uita în jur.

Poziția dreaptă  Poziția de siguranță

Zzzz

Modul de repaus

În modul de repaus, toate activitățile și motoarele sunt oprite:  
Pepper nu va vorbi și nu se va mișca.

Poziția dreaptă  Poziția de siguranță

Clic!
Clic!

*oftat*

Pentru a trezi 
robotul din modul 
de somn, atingeți-i 

capul.

Puneți și țineți-vă 
mâna pe camera 
video frontală și pe 
vârful capului timp 
de 3 secunde.

Apăsați de două ori rapid butonul de pe piept, 
pentru a activa sau dezactiva modul de repaus.
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Oprirea robotului Pepper

Gnuk 
Gnuk!

~1 minut

Oprirea robotului Pepper de la butonul de pe piept

Poziția dreaptă  Poziția de siguranță

Țineți
~4 secunde

Oprirea robotului Pepper de la butonul de stop

Puteți apăsa butonul de stop prin capacul moale.

Pentru siguranță:
• când Pepper este oprit;
• când Pepper este în cutia sa și/sau depozitat;
• când îl curățați.

În caz de urgență, când Pepper este pornit. De exemplu:
• scurgere de lichid;
• Pepper a căzut;
• comportament fizic neașteptat.

Deblocarea butonului de stop

Clac!

1 2
Dacă butonul de stop este apăsat, 

deblocați-l înainte de a porni 
robotul Pepper, apoi închideți cu 

atenție capacul moale.

Oprirea forțată: dacă Pepper nu reacționează sau nu se oprește în mod normal (după 
cum se arată mai sus), apăsați butonul de pe piept până când Pepper se oprește.
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Întreținerea și depozitarea robotului Pepper

Dacă este necesar, 
puteți introduce pinii
(consultați pagina 9).

Utilizați o lavetă moale 
uscată sau șervețele 
de curățare.

Nu utilizați apă.

Nu utilizați alcool 
sau produse pe 
bază de amoniac.

Curățarea robotului Pepper

Depozitarea robotului Pepper

1. Opriți robotul Pepper. 
2. Apăsați butonul de stop.
3. Încărcați robotul Pepper complet.
4. NU introduceți pinii. În caz contrar, Pepper poate cădea.
5. Asigurați-vă că locul în care va fi depozitat respectă recomandările 

privind siguranța (consultați secțiunea Siguranța, pagina 19).

Dacă ați păstrat cutia, utilizați-o pentru a depozita 
robotul Pepper.

Pentru depozitare îndelungată, 
încărcați robotul Pepper cel puțin o dată 
la trei luni. În caz contrar, acumulatorul 

va deveni inutilizabil.

!

Asigurați-vă că robotul Pepper 
este oprit și deconectat de la 

priză și că butonul de stop este 
apăsat când îl curățați.

!

Clic!
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Reîmpachetarea robotului Pepper

6

Aveți grijă 
când pinii sunt 

introduși, deoarece 
genunchiul și șoldul 
robotului Pepper se 

vor mișca liber.

!

Duceți robotul Pepper în fața cutiei și verificați 
clapa de încărcare pentru a vă asigura că 

este închisă.

Scoateți pinii din locașul de 
păstrare și introduceți-i în locurile 

destinate acestora.

5

Punerea robotului Pepper în cutie

Robotul Pepper 
trebuie să fie oprit, 
iar butonul de stop 

apăsat.

1
4

2

3
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Ridicați robotul 
Pepper în poziția dreaptă, 
împingându-l în cutie în 

același timp. 

Reîmpachetarea robotului Pepper

Aranjarea robotului Pepper în cutie

109

7

11 Sigilați cutia cu o bandă rezistentă.12

Aveți grijă, deoarece robotul Pepper 
poate fi instabil.

!

Întindeți cu atenție cutia pe podea.
8

Încărcătorul 
de acumulator
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Informații privind siguranța

IMPORTANT: pentru siguranța personală, se recomandă insistent ca utilizatorii să urmeze aceste 
instrucțiuni privind siguranța. Nerespectarea acestora poate duce la anularea garanției robotului 
Pepper sau a încărcătorului de acumulator.

Generalități
Acest ghid de buzunar și certificatul însoțitor sunt furnizate în cutie, împreună cu robotul Pepper. 
Acestea conțin informații importante și de reglementare.

Aceste documente trebuie păstrate împreună cu robotul Pepper pe toată durata de viață a acestuia.

Aceste instrucțiuni vă vor ajuta să protejați împotriva deteriorării robotul, încărcătorul 
de acumulator și mediul în care sunt utilizate acestea. Urmați întotdeauna îndeaproape 
instrucțiunile privind instalarea și operațiunile de service.

Nu uitați că pe primul loc este întotdeauna siguranța oamenilor.

Documentația cuprinde și informații privind eliminarea și reciclarea.

Aceste instrucțiuni privind siguranța nu acoperă toate situațiile care pot apărea. Dacă aveți 
îndoieli, contactați serviciul de asistență SoftBank Robotics: www.softbankrobotics.com/support

Nu încercați niciodată să efectuați dvs. înșivă operațiuni de service asupra robotului și/sau a sursei de alimentare 
a acestuia (inclusiv dezasamblarea și îndepărtarea carcasei). Piesele de schimb nu se comercializează.
Opriți robotul Pepper, deconectați de la priză încărcătorul de acumulator și contactați serviciul de asistență 
în oricare dintre următoarele cazuri:
• cablul de alimentare sau încărcătorul de acumulator este uzat;
• încărcătorul de acumulator a fost deteriorat;
• robotul Pepper a fost deteriorat mecanic;
• a pătruns lichid în carcasa robotului Pepper;
• iese fum sau un miros neobișnuit din Pepper;
• Pepper nu pare să funcționeze corect.

Locul
Robotul Pepper este conceput pentru a fi utilizat numai în spații închise. Nu utilizați robotul în 
spații deschise.
Intervalul de umiditate pentru funcționarea robotului Pepper nu trebuie să depășească 80%.

Supravegherea
Robotul Pepper nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori care nu au experiența 
și cunoștințele necesare.
Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să fie supravegheați de o persoană 
responsabilă pentru siguranța acestora, care a citit și a înțeles aceste 
instrucțiuni.
Copiii cu vârsta minimă de 14 ani trebuie să fie instruiți cu privire la 
utilizarea robotului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.
Nu lăsați materialele utilizate pentru ambalare la îndemâna copiilor.
Într-un spațiu public, robotul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 
Nu lăsați robotul cu copiii, nici dacă este oprit.
Robotul este greu! Dacă un copil destabilizează robotul Pepper, acesta poate cădea și îl poate răni.
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Gât Braț Cot Șold Genunchi

Informații privind siguranța

Pericol de incendiu
Pepper conține anumite unități electrice și interne care pot fi încinse în timpul utilizării normale.
Pentru a evita riscul de incendiu, luați următoarele măsuri de precauție:
• Utilizatorul trebuie să aibă o instalație electrică ce respectă standardele locale.
• Utilizați numai cablul de alimentare furnizat de SoftBank Robotics împreună cu Pepper.
• Nu utilizați încărcătorul de acumulator și/sau cablul de alimentare dacă există semne de 

deteriorare sau uzură excesivă pe acestea.
• Nu utilizați cablul de alimentare cu alte produse.
• Nu introduceți nimic în carcasa robotului Pepper.
• Aveți grijă să nu vărsați lichide pe robotul Pepper. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați robotul. 
• Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de a utiliza robotul Pepper 

din nou.
• Nu încercați să uscați robotul cu o sursă de căldură externă, cum ar fi un uscător de păr.
• Nu utilizați în apropierea robotului Pepper produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile.
• Nu utilizați robotul Pepper într-o atmosferă explozivă.
• Temperatura de funcționare a robotului Pepper trebuie să fie între 5°C și 35°C (41°F și 95°F).
• Nu folosiți încărcătorul de acumulator dacă temperatura încăperii depășește 40°C (104°F).

Nu îmbrăcați niciodată robotul. Acest lucru poate obstrucționa orificiile de 
ventilație ale robotului Pepper, acoperi senzorii de detecție și împiedica 
funcționarea corectă a articulațiilor.

Nu puneți nimic pe capul robotului, cum ar fi o pălărie, o șapcă sau o perucă, 
deoarece acestea pot duce la creșterea temperaturii de funcționare 
a robotului, provocând oprirea neașteptată sau deteriorarea acestuia.

Nu îi puneți robotului ochelari (falși sau nu), petic de ochi și niciun alt fel 
de accesorii vestimentare.

Pericol mecanic
Nu destabilizați robotul Pepper, deoarece este greu și poate să cadă și să vă rănească.

Pepper are piese mobile care ar putea cauza prinderea degetelor și vătămări 
potențial grave.
Când vă aflați în apropierea robotului Pepper, luați următoarele măsuri 
de precauție:
• În situații normale, nu ridicați și nu atingeți robotul când se mișcă, se plimbă 

sau se trezește.
• Nu puneți mâinile pe articulațiile robotului, mai ales pe cele indicate în imagini.
• Nu vă apropiați prea mult de roți, deoarece Pepper vă poate călca pe degetele de la picioare.
• Dacă Pepper este echipat cu placa de 180° sau cu placa de 360°, se poate mișca cu ajutorul 

acestui echipament opțional. Nu călcați pe placă și nu puneți piciorul în fața plăcii.
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Informații privind laserele și senzorii cu infraroșu
• Laserele și senzorii cu infraroșu îl ajută pe Pepper să interacționeze în siguranță cu mediul său.
• Avertisment (lasere de clasa 1M): radiații laser invizibile. Nu priviți direct în aceste surse cu 

instrumente optice (de exemplu, lupe de ochi, lupe și microscoape) de la o distanță de până 
la 100 mm, deoarece acest lucru poate leza definitiv ochii.

• Atenție: utilizarea altor comenzi, efectuarea altor ajustări sau a altor proceduri decât cele 
specificate în acest document pot duce la expunere periculoasă la radiații.

• Există șase lasere încorporate de clasa 1M (de la A la F) și două diode cu infraroșu (G și H).
• Laserele de clasa 1M sunt certificate în baza standardului IEC60825-1:2007 (lungime de 

undă: 808 nm; putere radiantă maximă accesibilă: < 9 mW; durata impulsurilor: < 15 ms).
• Diodele cu infraroșu sunt clasificate în grupul SCUTITE conform standardului IEC 62471, ediția 1.
• Pentru mai multe informații despre lasere, consultați capitolul „Razele de acțiune ale 

senzorilor robotului Pepper”.

Razele de acțiune ale senzorilor robotului Pepper
Pepper poate detecta obiectele din jur cu ajutorul mai multor senzori încorporați. Totuși, există 
anumite zone pe care Pepper nu le poate detecta. Nu puneți obiecte în aceste zone.

Pericol privind mediul
• Robotul Pepper și acumulatorul litiu-ion al acestuia au fost concepute, 

fabricate și controlate în ceea ce privește calitatea conform reglementărilor 
internaționale privind mediul.

• Nu eliminați produsul împreună cu deșeurile obișnuite.
• Pentru a proteja sănătatea omului și mediul, vă recomandăm să predați 

echipamentul scos din uz unui punct de colectare desemnat în acest scop.
• Pentru mai multe informații, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor.

Informații privind siguranța

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°

ARIE DE DETECȚIE A SENZORULUI 3D

ARII DE DETECȚIE A SONARULUI

ARII DE DETECȚIE A SENZORULUI CU INFRAROȘU

ARII DE DETECȚIE ALE LASERULUI ȘI SENZORULUI 
(PE ORIZONTALĂ)

ARII DE DETECȚIE ALE LASERULUI ȘI SENZORULUI 
(PE VERTICALĂ)

ARIE NEDETECTATĂ

Notă: din motive de lizibilitate, în această secțiune nu sunt 
indicate toate informațiile privind senzorii.

3 cm 3 cm
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Informații privind siguranța

Utilizarea robotului Pepper în apropierea dispozitivelor medicale
NOTĂ IMPORTANTĂ PENTRU UTILIZAREA ÎN MEDIILE MEDICALE:
Produsele SoftBank Robotics nu sunt dispozitive medicale și nu sunt reglementate prin UL sau 
IEC 60601 (sau standarde echivalente).
Undele de frecvență radio generate de echipamentul electronic pot afecta funcționarea altor 
echipamente electronice, ducând la funcționare necorespunzătoare.
Dispozitivul este conceput, testat și produs în așa fel încât să respecte reglementările privind 
transmisia prin radiofrecvență, din regiuni geografice precum SUA, Canada, Uniunea Europeană 
și Japonia.
Prin urmare, luați următoarele măsuri de precauție:

Stimulatoare cardiace:
Asociația Producătorilor din Industria Sănătății recomandă păstrarea unei distanțe minime de 
15 cm (6 inchi) între dispozitivele wireless și stimulatoarele cardiace, pentru a evita interferența 
cu stimulatoarele cardiace.
Prin urmare, utilizatorii de stimulatoare cardiace nu trebuie să țină robotul aproape de piept.
Dacă există vreun motiv de suspectare a interferenței, opriți robotul imediat.

Alte dispozitive medicale:
Utilizatorii de alte dispozitive medicale personale trebuie să se consulte cu producătorul 
dispozitivului sau cu medicul pentru a stabili dacă există alte restricții.

Încărcătorul de acumulator și acumulatorul
• Încărcătorul de acumulator nu este rezistent la apă. Mențineți-l uscat tot timpul. Nu utilizați 

încărcătorul de acumulator dacă a fost expus la ploaie, lichide sau în locuri cu umiditate 
ridicată, cum ar fi o baie.

• Aveți grijă când atingeți încărcătorul de acumulator. În timpul încărcării, încărcătorul de 
acumulator se poate încinge. Acesta este un comportament normal și anticipat.

• Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecărului și a cablului, când deconectați încărcătorul 
de acumulator, nu trageți de cablu, ci de ștecăr.

• Nu dezasamblați încărcătorul de acumulator. Nu deschideți, nu modificați și nu încercați să 
reparați încărcătorul de acumulator dvs. înșivă.

• Acumulatorul are un sistem de blocare de siguranță. Nu lăsați niciodată acumulatorul să 
se descarce complet. În caz contrar, acumulatorul va deveni inutilizabil.

• Asigurați-vă că încărcați complet acumulatorul cel puțin o dată la fiecare trei luni sau, 
dacă nivelul acumulatorului este scăzut, în decurs de o săptămână.

• Nu dezasamblați niciodată acumulatoarele litiu-ion.
• Dacă acumulatorul litiu-ion este deteriorat sau prezintă scurgeri, contactați serviciul de 

asistență SoftBank Robotics.

Bateria buton
Acest produs conține o baterie buton utilizată pentru a alimenta ceasul care indică timpul real și 
a menține setările privind produsul. A fost concepută în așa fel încât să reziste pe toată durata de 
viață produsului.
Operațiunile de service asupra bateriei buton sau înlocuirea acesteia trebuie efectuate numai de 
către un tehnician de service calificat.
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Specificații tehnice

ROBOTUL

Informații fizice

Dimensiunea robotului Consultați diagramele

Dimensiunea ambalajului (h x l x L) 1.400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 in

Greutate 29,6 kg / 65,2 lb 

Greutate împreună cu ambalajul 41,4 kg / 91,3 lb 

Mediul de funcționare

Interval de temperatură pentru 
funcționare

De la 5°C la 35°C 
De la 41°F la 95°F

Interval de umiditate pentru 
funcționare De la 20% la 80% 

Clasa de protecție IP IPX0

Condiții de depozitare Interval de temperatură pentru 
depozitare

De la 5°C la 45°C
De la 41°F la 113°F

ÎNCĂRCĂTORUL DE ACUMULATOR
Tensiune de intrare 100–240 V c.a. / 50–60 Hz

Tensiune de ieșire 28,6 V

Intensitate de ieșire Maximum 8 A

Interval de temperatură pentru funcționare De la 5°C la 35°C

ACUMULATORUL
Tensiune Tip 26,46 V

Capacitate Tip 30 Ah

Energie 795 Ah

Acumulatoare secundare Acumulatoare Li-ion 18650

Durata de funcționare a acumulatorului Minimum 7 ore

În mod obișnuit 12 ore

Maximum 20 de ore

Depozitarea robotului la 25°C Pierdere din autonomia acumulatorului 20% / an

Autodescărcare 3,5% / lună

Durata de încărcare (robot oprit):  
De la 0% la 100% De la 0% la 100% 8 h și 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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Asistență

SoftBank Robotics Europe
Paris, Franța

SoftBank Robotics America
San Francisco, California, SUA
Boston, Massachusetts, SUA

SOFTBANK ROBOTICS și logoul SOFTBANK ROBOTICS sunt mărci comerciale ale SOFTBANK GROUP. 
PEPPER și logoul PEPPER sunt mărci comerciale ale SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Alte mărci comerciale, denumiri comerciale și logouri utilizate în acest document se referă la 
entitățile de care aparțin mărcile și denumirile sau la produsele acestora. 
SOFTBANK ROBOTICS declină dreptul de proprietate asupra altor mărci și denumiri. Configurația 
robotului Pepper este proprietatea companiei SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Imaginile din 
acest document nu implică niciun fel de obligații. Acestea pot fi supuse unor modificări și sunt 
proprietatea companiei SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - France (Franța)
RCS Paris 483 185 807 - societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 8.627.260 

SoftBank Robotics China Corp.
Shanghai, China

SoftBank Robotics Corp.
Tokyo, Japonia

Dacă Pepper are o problemă
Dacă aveți probleme cu robotul, înainte de a contacta serviciul de asistență, verificați 
următoarele puncte: 
• Butonul de stop este deblocat?
• Acumulatorul este încărcat?
• Ați oprit și repornit robotul Pepper? 
Dacă Pepper nu funcționează nici după aceste acțiuni:
1. Căutați numărul de serie al robotului.

2. Contactați serviciul de asistență.

Text și numere
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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