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Informácia

Pred používaním robota Pepper (v tejto príručke sa bude ďalej nazývať „Pepper“, „robot“ 
alebo „on“) si dôkladne prečítajte tento dokument. Po prečítaní si tento dokument 
uschovajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.
Tento robot je zariadenie, ktoré sa samo pohybuje, a preto nesprávna manipulácia môže 
viesť k nehodám alebo zraneniam.

Posledná verzia tohto dokumentu je dostupné online na lokalite:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 (Pepper 1.8) - 2019.04

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dôrazne sa odporúča, aby osoby, ktoré manipulujú s robotom, 
dodržiavali tieto pokyny a bezpečnostné pokyny za účelom zaručenia ich osobnej 
bezpečnosti. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K ZRUŠENIU ZÁRUKY NA ROBOT PEPPER 
ALEBO NA NABÍJAČKU BATÉRIÍ. Pokyny vám umožnia chrániť robot, nabíjačku batérií a ich 
pracovné prostredie pred poškodením. 

Táto dokumentácia zahŕňa informácie o likvidácii, recyklácii a technické údaje, ale nezahŕňa 
všetky možné podmienky, ku ktorým by mohlo dôjsť. 
Vždy je potrebné dbať na to, že bezpečnosť ľudí je prvoradá a že bezpečnosť robota je až na 
druhom mieste. Vždy dôsledne dodržiavajte inštalačné a servisné pokyny a uschovajte ich 
pre prípad potreby. 

Robot Pepper nesmú používať deti alebo akékoľvek iné osoby, ktoré majú znížené fyzické, 
emocionálne, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností 
a znalostí, pokiaľ:
* na deti mladšie ako 14 rokov nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, ktorá si 
prečítala tieto pokyny a pochopila ich. 
Alebo 
* deti staršie ako 14 rokov neboli poučené o bezpečnom používaní zariadenia 
a nebezpečenstvách, ktoré z jeho používania vyplývajú.

Pri ostatných deťoch musí byť zaručený vhodný dozor, aby sa zaručilo, že sa s robotom 
Pepper nehrajú.
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Robot Pepper, ktorý bol na trh uvedený v roku 2014, je prvým sociálnym ľudským 
robotom na svete, ktorého cieľom je komunikovať a intuitívne interagovať s ľuďmi.

Príjemný
Robot Pepper vďaka rôznym snímačom 
zdeteguje ľudí v okolí a upúta ich 
pozornosť, inicializuje interakciu hlasom 
alebo proaktívnym priblížením sa k ľuďom 
za účelom začatia konverzácie.

Atraktívny
Robot Pepper okamžite vyčnieva 
z radu vďaka svojej optimálnej výške 
120 cm (4 stopy), atraktívnemu 
vzhľadu a humanoidnému správaniu 
a jednoducho si získava pozornosť 
všetkých a emocionálne interaguje  
s ľuďmi.

Prispôsobiteľný
Vďaka rozšírenej programovateľnej 
platforme robot Pepper ponúka 
nekonečné možnosti za účelom 
obohacovania používateľských 
skúseností, vďaka čomu sa môže 
používať v rôznych sektoroch, 
ako napríklad maloobchodný  
predaj, bankovníctvo, cestovný ruch,  
pracovisko, vládne a verejné služby, 
zdravotníctvo a vzdelávanie.

Pripojený
Robot Pepper poskytuje skúsenosti 

vďaka využívaniu rôznych cloudových 
služieb a databáz, čím si rozširuje 

svoje technické schopnosti, ako 
napríklad kognitívne počítanie, 

komunikácia v reálnom čase 
a zhromažďovanie údajov za 

účelom poskytovania  
ďalších služieb.

Jednoducho prijateľný
Robot Pepper je priateľský, 

bezpečný a nezaujatý a vždy 
úspešne nadviaže príjemnú 

a nezabudnuteľnú komunikáciu.

Vychutnajte si spoločnosť nového priateľa!

Kto je robot Pepper
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Mikrofón

Kolíky (pozri str. 9)
Reproduktor

Kamera

* voliteľné
Používanie platní vyžaduje špecifickú verziu NAOqi. 

Prehľad

5

Mäkký kryt 
a tlačidlo Stop

LED na ramenách

Nabíjací príklop

Tlačidlo na hrudi

Platňa 360°*

Platňa 180°*

Robot Pepper

Robot Pepper 
s platňou 360°

Robot Pepper 
s platňou 180°

Robot Pepper je 
dostupný v troch rôznych 

prevedeniach. 
Rozdiel nemá nijaký 

vplyv na základné 
používanie robota.

i



Vrecková príručka
Certifikát

Čo obsahuje balenie
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Nabíjačka batérií** 
so sieťovým káblom

* Tri dostupné modely.
** K dispozícii sú dva modely nabíjačky batérií.

V prípade, že niečo chýba, kontaktujte oddelenie podpory: 
www.softbankrobotics.com/support

Bedrový kolík

Kolenný kolík



Vybalenie robota Pepper
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Robot Pepper je ťažký! Pri manipulácii s robotom postupujte opatrne.

1

2

Vytiahnite 
rampu.

Škatuľu 
a ochranné 

prvky 
uschovajte. 
Budete ich 
potrebovať 

na odloženie 
robota Pepper. 

3

Robot Pepper môže byť nestabilný 
a môže spadnúť v prípade, že sa 
nenachádza v správnej polohe.

Bezpečná poloha Nesprávna poloha

KG

Ruky podložte pod ramená robota Pepper a pomaly  
robot vytiahnite von.4

!
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Vybalenie robota Pepper

Odstráňte pásku a všetky 
ochranné prvky.6

Kolíky odstráňte.
7

Cvak!
Odistite tlačidlo Stop a potom zatvorte mäkký kryt.

9

Otvorte mäkký kryt a kolíky vložte do 
príslušných otvorov.

8

Podrobnejšie  
informácie nájdete 

na str. 9.

i
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Používanie kolíkov

Po použití 
nezabudnite 

kolíky uschovať.

Kolíky nevkladajte, keď je 
robot Pepper zapnutý.

!

Vložený kolík Vybratý kolík

Kolíky vložte iba:
• pri čistení robota Pepper,
• pri zabaľovaní robota Pepper,
• pri umiestňovaní robota Pepper do bezpečnej polohy.

Skladovanie kolíkov

Používanie kolíkov

Kĺby na kolenách 
a bedrách sa 

pohybujú voľne.

Kĺby na kolenách 
a bedrách sú 
zablokované.

1 2

Iba vtedy, keď je robot Pepper vypnutý:

i
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Nabíjanie robota Pepper

Robot Pepper sa nabíja.

Robot Pepper je úplne nabitý.

Nabíjačka batérií ALDE410004

Robot Pepper sa nabíja.

Robot Pepper je úplne nabitý.

Nabíjačka batérií je zapojená.

Nabíjačka batérií T0000001

Z nabíjačky batérií odstráňte plastovú fóliu.

1
2 3

Klik!

Je potrebné pripomenúť, že k dispozícii sú dve rôzne nabíjačky batérií.  
Správanie LED sa líši v závislosti od modelu nabíjačky batérií. Model nabíjačky 

batérií nájdete na škatuli.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Doba nabíjania približne 8 h

Výdrž batérií 7 až 20 h 
V závislosti od 
používania

i
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Vyberte miesto

Presúvanie robota Pepper

90 cm

Dbajte na to, aby okolo 
robota Pepper bol 

priestor minimálne 
90 cm (približne 

35,4 palca).

2

Jednu ruku dajte 
na plece a druhú 
na bedro.

2
Opatrne posuňte 
robot Pepper na jeho 
nové miesto.

3

Dbajte na to, aby 
okolo robota Pepper 
neboli šikmé plochy 

alebo schody.

3

Otvorte nabíjací 
príklop a uvoľnite 
brzdy. 

1

Dbajte na to, aby bol 
robot Pepper na hladkom 

a rovnom povrchu. 
Vyhýbajte sa kobercom 

alebo koberčekom. 

1

Zaručte, aby nové miesto vyhovovalo podmienkam používania robota Pepper.

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Bezpečnosť (str. 19).



12

Zapnutie robota Pepper

Konfigurácia robota Pepper sa môže líšiť 
v závislosti od verzie softvéru robota.

Ognak 
Gnuk!

Klik!

Raz stlačte tlačidlo na hrudi 
a počkajte.

Postupujte podľa pokynov na tablete za účelom 
konfigurácie robota Pepper.

približne 2 minúty

Zapnutie robota Pepper

Prvé nastavovanie robota Pepper

Po vykonaní konfigurácie je robot Pepper pripravený!

Podrobnejšie informácie 
(prístup k parametrom, správa obsahu, vývoj aplikácií a iné) nájdete na lokalite: 

www.softbankrobotics.com/support 
a v dokumentácii predajcu.

Po postavení sa robot Pepper zapne, ale nie je pripravený na interakciu. 
Pripravený je až potom, keď:
• robot Pepper skontroloval svoje okolie, 
• jeho oči sú biele.

2

Pred zapnutím robota Pepper dbajte na to, aby: 
- bolo miesto vhodné (str. 10), 
- bolo odistené tlačidlo Stop (str. 15),
- boli kolíky vybraté (str. 16).

1
Cvak!

i
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Komunikácia s robotom Pepper

Počúvanie oznamov

Robot Pepper počúva, keď: 
- sa robot Pepper na vás pozerá.

- Nehovorte súčasne.
- Používajte krátke vety.
- Nehovorte veľmi rýchlo!

Komunikácia s robotom Pepper

LED na ramene oznamuje používateľovi novú informáciu. Farba oznámenia označuje 
typ informácie. Oznámenia sa stratia po vyriešení problému. 

Skontrolujte, či LED na ramene blikajú. 
1

Raz krátko stlačte tlačidlo na 
hrudi a počúvajte oznam.

2

Ak LED na ramene svietia na žlto alebo červeno, robot Pepper môže 
mať problém. V prípade potreby kontaktuje oddelenie podpory (str. 24).

3

Robot Pepper počuje iba na veľmi 
krátku vzdialenosť. Pri interakcii 

s robotom Pepper zachovajte 
očný kontakt.

Pepper nebude hovoriť dovtedy, kým sa 
nenainštaluje vhodný softvér (str. 12).

Klik!

...
Informácia

Výstraha

Chyba

i

i



14

Obsluha robota Pepper

Režim spánku

V režime spánku robot Pepper nerozpráva ani sa nepohybuje.
Pri dotknutí sa hlavy sa robot Pepper prebudí, postaví a pozrie okolo seba.

Poloha v stoji Bezpečná poloha

Zzzz

Režim odpočinku

V režime odpočinku sú všetky činnosti zastavené a všetky motory vypnuté:  
Robot Pepper nebude hovoriť ani sa pohybovať.

Poloha v stoji Bezpečná poloha

Klik!
Klik!

*povzdych*

Dotknite sa hlavy za 
účelom opustenia 

režimu spánku.

Ruku dajte na prednú 
kameru a vrch hlavy 
na 3 sekundy.

Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo na hrudi za účelom 
aktivácie alebo deaktivácie režimu odpočinku.



15

Vypnutie robota Pepper

Gnuk 
Gnuk!

približne 1 minútu

Robot Pepper vypnite pomocou tlačidla na hrudi.

Poloha v stoji Bezpečná poloha

Podržte
približne 4 sekundy

Robot Pepper vypnite pomocou tlačidla Stop

Tlačidlo Stop môžete stlačiť aj cez mäkký kryt.

Z bezpečnostných dôvodov:
• Keď je robot Pepper vypnutý
• Keď je robot Pepper vo svojej škatuli a/alebo je odložený
• Pri čistení

Keď je robot Pepper zapnutý v núdzovom prípade:
• rozliata kvapalina,
• robot Pepper spadol,
• neočakávané fyzické správanie.

Odistenie tlačidla Stop

Cvak!

1 2
Ak je tlačidlo Stop stlačené, 

odistite ho pred zapnutím robota 
Pepper a potom opatrne otvorte 

mäkký kryt.

Vynútené vypnutie: Ak robot Pepper nereaguje alebo sa normálne nevypne (ako je 
znázornené vyššie), tlačidlo na hrudi stláčajte dovtedy, kým sa robot Pepper nevypne.
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Starostlivosť a uskladnenie robota Pepper

V prípade potreby 
môžete vložiť kolíky.

(pozri str. 9)

Použite jemnú suchú 
handričku alebo 
čistiace utierky.

Nepoužívajte vodu.

Nepoužívajte alkohol 
ani výrobky na báze 
amoniaku.

Čistenie robota Pepper

Skladovanie robota Pepper

1. Vypnite robot Pepper. 
2. Stlačte tlačidlo Stop.
3. Robot Pepper úplne nabite.
4. NEVKLADAJTE kolíky, pretože robot Pepper môže spadnúť.
5. Dbajte na to, aby skladovacie miesto vyhovovalo bezpečnostným 

odporúčaniam (pozri časť Bezpečnosť na strane 19).

Ak stále máte škatuľu, použite ju na odloženie 
robota Pepper.

Pri dlhom uskladnení nabite robot 
Pepper minimálne raz za tri mesiace, 

v opačnom prípade bude batéria 
nepoužiteľná.

!

Dbajte na to, aby bol Pepper 
vypnutý a odpojený a potom pri 

čistení stlačte tlačidlo Stop.

!

Klik!
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Opätovné zabalenie robota Pepper

6

Pri vkladaní 
kolíkov buďte 

opatrní, kolená 
a berdá robota 
Pepper sa budú 

voľne pohybovať.

!

Robot Pepper dajte pred škatuľu a dbajte na to, 
aby bol zatvorený nabíjací príklop.

Kolíky vyberte z miesta, kde boli 
uložené, a vložte ich do príslušných 

otvorov.

5

Vloženie robota Pepper do škatule

Robot Pepper 
je potrebné vypnúť 

a tlačidlo Stop musí 
byť stlačené.

1
4

2

3
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Robot Pepper zdvihnite 
do polohy v stoji a potom 
ho zasuňte do škatule. 

Opätovné zabalenie robota Pepper

Úprava robota Pepper v škatuli

109

7

11 Škatuľu zatvorte pomocou silnej pásky.12

Buďte opatrní, pretože robot Pepper 
môže byť nestabilný.

!

Škatuľu opatrne položte na zem.
8

Nabíjačka 
batérií
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Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dôrazne sa odporúča, aby používatelia dodržiavali tieto bezpečnostné 
pokyny, aby sa zaručila ich bezpečnosť, pretože v opačnom prípade to môže viesť k strate záruky 
na robot Pepper alebo na nabíjačku batérií.

Všeobecné informácie
Táto vrecková príručka a sprievodný certifikát sa nachádzajú v škatuli robota Pepper. 
Obsahujú dôležité informácie a predpisy.

Tieto dokumenty sa musia uschovať spolu s robotom Pepper počas celej jeho životnosti.

Pokyny vám umožnia chrániť robot, nabíjačku batérií a ich pracovné prostredie pred poškodením. 
Vždy dôkladne dodržiavajte inštalačné a servisné pokyny.

Vždy pamätajte na to, že bezpečnosť ľudí je prvoradá.

Dokumentácia obsahuje aj informácie o likvidácii a recyklácii.

Tieto bezpečnostné pokyny nepokrývajú všetky možné situácie, ku ktorým by mohlo dôjsť. 
V prípade pochybností kontaktujte oddelenie podpory spoločnosti SoftBank Robotics: 
www.softbankrobotics.com/support

Nikdy sa nepokúšajte robot a/alebo jeho napájací zdroj opravovať sami (vrátane demontáže alebo 
odstránenie krytu). Náhradné diely sa nepredávajú.
Vypnite robot Pepper, odpojte nabíjačku batérie a v akomkoľvek nasledujúcom prípade kontaktujte 
oddelenie odpory:
• Napájací kábel alebo nabíjačka sú opotrebované.
• Nabíjačka bola poškodená.
• Došlo k mechanickému poškodeniu robota Pepper.
• Do krytu robota Pepper sa dostala kvapalina.
• Z robota Pepper vychádza dym alebo nezvyčajný zápach.
• Zdá sa, že robot Pepper nefunguje správne.

Miesto
Robot Pepper sa smie používať iba v interiéri. Nepoužívajte ho v exteriéri.
Rozsah prevádzkovej vlhkosti robota Pepper nesmie prekročiť hranicu 80 %.

Dozor
Robot Pepper nesmú používať deti alebo akékoľvek iné osoby, ktoré majú 
znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez 
patričných skúseností a znalostí.
Na deti mladšie ako 14 rokov musí nedohliada osoba zodpovedná za ich 
bezpečnosť, ktorá si prečítala tieto pokyny a pochopila ich.
Deti staršie ako 14 rokov musia byť poučené o bezpečnom používaní 
robota a nebezpečenstvách, ktoré z jeho používania vyplývajú.
Obalový materiál uschovajte mimo dosahu detí.
Na verejných priestranstvách sa robot nesmie dostať do blízkosti detí. 
Robot nenechávajte s deťmi, ani keď je vypnutý.
Robot je ťažký! Ak dieťa ohrozí stabilitu robota Pepper, môže spadnúť a zraniť ho.
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Krk Ruka Lakeť Bedro Koleno

Bezpečnostné informácie

Riziko požiaru
Robot Pepper obsahuje nejaké elektrické komponenty a interné jednotky, ktoré sa počas 
normálneho používania môžu zohriať.
Prijmite nasledujúce opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek riziku požiaru:
• Používateľ je zodpovedný za to, aby elektrická inštalácia vyhovovala miestnym normám.
• Používajte iba napájací kábel dodaný spoločnosťou SoftBank Robotics spolu s robotom Pepper.
• Nabíjačku batérií a/alebo napájací kábel nepoužívajte, ak prejavujú známky poškodenia alebo 

nadmerného opotrebovania.
• Napájací kábel nepoužívajte pri iných výrobkoch.
• Do krytu robota Pepper nič nevkladajte.
• Dbajte na to, aby sa na robot Pepper nevyliala kvapalina. V prípade pochybností ho nepoužívajte. 
• Dbajte na to, aby ste pred opätovným používaním robota Pepper dôkladne osušili všetky 

komponenty.
• Robot sa nesnažte sušiť žiadnym externým zdrojom tepla, ako je napríklad fén.
• V blízkosti robota Pepper nepoužívajte aerosolové výrobky, ktoré obsahujú horľavé plyny.
• Robot Pepper nepoužívajte vo výbušnej atmosfére.
• Prevádzková teplota robota Pepper sa musí nachádzať v rozhraní 5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F).
• Nabíjačku batérií nepoužívajte, ak je teplota v miestnosti vyššia ako (40 °C) 104 °F.

Robot nikdy neobliekajte, mohlo by dôjsť k upchatiu vetracích otvorov 
robota Pepper, zakrytiu detekčných snímačov a ovplyvneniu správnej 
prevádzky kĺbov.

Nič nedávajte na hlavu ani žiaden klobúk, čiapku, ani parochňu, 
pretože môže dôjsť k zvýšeniu prevádzkovej teploty robota, čo môže 
viesť k neočakávanému vypnutiu alebo poškodeniu robota.

Na hlavu robota nedávajte žiadne okuliare (imitácie alebo normálne), 
náplasť na očí ani žiadne doplnky.

Mechanické nebezpečenstvo
Dbajte na to, aby sa nenarušila stabilita robota Pepper, pretože robot je ťažký a môže spadnúť 
a zraniť vás.

Robot Pepper obsahuje pohyblivé časti, ktoré môžu zapríčiniť privrznutie 
a potenciálne aj vážne zranenie.
Pri práci v blízkosti robota Pepper prijmite nasledujúce opatrenia:
• Za normálnych okolností dbajte na to, aby ste robot neprenášali ani sa ho 

nedotýkali, keď sa pohybuje, kráča alebo vstáva.
• Ruky nedávajte na žiaden spoj robota, predovšetkým na miesta znázornené na obrázku.
• Nepohybujte sa veľmi blízko koliesok, pretože robot Pepper môže prejsť po vašich prstoch.
• Ak je robot Pepper vybavený platňou 180° alebo platňou 360°, robot sa môže pohybovať 

s týmto voliteľným zariadením. Nestúpajte na platňu ani pred platňu neklaďte chodidlá.
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Informácie o laserovom a infračervenom snímači
• Laserové a infračervené snímače pomáhajú robotu Pepper bezpečne interagovať s jeho prostredím.
• Výstraha (laser triedy 1M): Neviditeľné laserové žiarenie. Priamo sa nepozerajte optickými 

prístrojmi (napríklad zväčšovacím sklom, lupou a mikroskopom) zo vzdialenosti 100 mm, 
pretože môže dôjsť k permanentnému poškodeniu zraku.

• Varovanie: Používanie ovládačov, úprav alebo vykonávanie postupov, ktoré nie sú špecifikované 
v tejto príručke, môže viesť k nebezpečnej expozícii žiareniu.

• Existuje šesť laserov triedy 1M (A až F) a dve infračervené diódy (G a H).
• Lasere triedy 1M sú certifikované podľa normy IEC60825-1:2007 (vlnová dĺžka: 808 nm; 

maximálny dostupný žiarivý výkon: < 9 mW; trvanie impulzu: <15 ms).
• Infračervené diódy sú klasifikované v skupine EXEMPT v súlade s normou IEC62471m vydanie 1.
• Podrobnejšie informácie o laseroch nájdete v časti „Dosahy snímačov robota Pepper“.

Dosahy snímačov robota Pepper
Robot Pepper môže zdetegovať predmety okolo seba pomocou rôznych zabudovaných snímačov 
Avšak, existujú miesta, ktoré robot Pepper nepokrýva. Do týchto oblastí nedávajte žiaden predmet.

Environmentálne nebezpečenstvo
• Robot Pepper a jeho lítium-iónová batéria boli vytvorené, vyrobené  

a kvalitatívne skontrolované v súlade s environmentálnymi predpismi.
• Tento výrobok nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom.
• Použité zariadenie sa odporúča zaniesť do zberného strediska za účelom 

zaručenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.
• Podrobnejšie informácie vám poskytne oddelenie poverené likvidáciou odpadu.

Bezpečnostné informácie

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°

DETEKČNÁ ZÓNA S 3D SENZORMI

ULTRAZVUKOVÉ DETEKČNÉ ZÓNY

INFRAČERVENÉ DETEKČNÉ ZÓNY

DETEKČNÉ ZÓNY S LASEROM A SNÍMAČOM 
(HORIZONTÁLNE)

DETEKČNÉ ZÓNY S LASEROM A SNÍMAČOM (VERTIKÁLNE)

SLEPÁ ZÓNA

Poznámka: V tejto príručke nie sú uvedené všetky informácie 
snímačov kvôli zjednodušeniu prehľadnosti.

3 cm 3 cm
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Bezpečnostné informácie

Používanie robota Pepper v blízkosti zdravotníckych pomôcok
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ V ZDRAVOTNÍCKOM PROSTREDÍ:
Výrobky spoločnosti SoftBank Robotics sú zdravotnícke pomôcky a nie sú uvedené v UL alebo IEC 
60601 (alebo podobnej norme).
Rádiofrekvenčné vlny z elektronických zariadení môžu negatívnym spôsobom ovplyvniť prevádzku 
iných elektronických zariadení a spôsobiť ich nefunkčnosť.
zariadenie je navrhnuté, testované a vyrobené v súlade s predpismi regulujúcimi rádiofrekvenčné 
prenosy v krajinách, ako sú napríklad Spojené štáty americké, Kanada, Európska únia a Japonsko.
V dôsledku toho prijmite nasledujúce opatrenia:

Kardiostimulátory:
Asociácia výrobcov zdravotníckeho priemyslu odporúča zachovať minimálnu vzdialenosť 15 cm (6 palcov) 
medzi bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom, aby sa predišlo interakcii s kardiostimulátorom.
Používatelia kardiostimulátora preto nemôžu robot prenášať v blízkosti ich hrude.
Ak existuje akékoľvek riziko vzniku interferencií, robot okamžite vypnite.

Iné zdravotnícke pomôcky:
Používatelia iných osobných zdravotníckych pomôcok sa môžu poradiť s výrobcom zariadenia alebo 
lekárom za účelom určenia akýchkoľvek obmedzení.

Nabíjačka batérií a batéria
• Nabíjačka batérií nie je vodeodolná. Uchovávajte ju vždy v suchu. Nabíjačku batérií nepoužívajte, 

ak bola vystavená dažďu, kvapalinám alebo ak je vlhkosť saturovaná, ako napríklad v kúpeľni.
• Pri manipulácii s nabíjačkou batérií buďte opatrní. Počas nabíjania sa nabíjačka batérií môže 

veľmi zohriať, je to normálne a očakávané správanie.
• Pri odpájaní nabíjačky, ťahajte za zástrčku a nie za kábel, aby sa znížilo riziko poškodenia 

elektrickej zástrčky.
• Nabíjačku nerozoberajte. Nikdy neotvárajte, neupravujte ani sa nepokúšajte opraviť nabíjačku 

batérií sami.
• Batéria je vybavená bezpečnostným poistným systémom. Dbajte na to, aby sa batéria úplne 

nevybila, pretože batéria bude nefunkčná.
• Dbajte na to, aby ste batériu nabili minimálne raz každé tri mesiace alebo týždenne, ak je 

úroveň batérie nízka.
• Lítium-iónové batérie nikdy nerozoberajte.
• Ak je lítium-iónová batéria poškodená alebo ak tečie, kontaktujte oddelenie podpory 

spoločnosti SoftBank Robotics.

Gombíková batéria
Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu na napájanie reálnych hodín a zachovanie nastavení 
výrobku. Je určená na celú dobu životnosti výrobku.
Servis alebo výmenu gombíkovej batérie smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik.
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Technické údaje

ROBOT

Fyzické údaje

Veľkosť robota Pozri schémy

Veľkosť obalu (V x Š x D) 1400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 palca

Hmotnosť 29,6 kg/65,2 lb 

Hmotnosť vrátane obalu 41,4 kg/91,3 lb 

Pracovné prostredie

Rozsah prevádzkovej teploty 5 °C až 35 °C 
41 °F až 95 °F

Rozsah prevádzkovej vlhkosti 20 % až 80 % 

Ochranná trieda IP IPX0

Podmienky skladovanie Rozsah skladovacej teploty 5 °C až 45 °C
41 °F až 113 °F

NABÍJAČKA BATÉRIÍ
Vstupné napätie 100 - 240 V AC/50 - 60 Hz

Výstupné napätie 28,6 V

Výstupný prúd 8 A max.

Rozsah prevádzkovej teploty 5° C až 35° C

BATÉRIA
Napätie 26,46 V typ.

Kapacita 30 Ah typ.

Energia 795 Ah

Sekundárne články Lítium-iónové články 18650

Výdrž batérie Minimálna 7 hodín

Typická 12 hodín

Maximálna 20 hodín

Skladovanie robota pri 25 °C Strata výdrže batérie 20 %/rok

Automatické vybíjanie 3,5 %/mesiac

Doba nabíjania (robot vypnutý): 0 % až 100 % 0 až 100 % 8 h a 20 min.

25,5 palca
648 mm

47,6 palca
1208 mm

18,9 palca
480 mm

16,7 palca
424 mm

16,2 palca
412 mm

53,4 palca
1356 mm

47,4 palca
1203 mm
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Podpora

SoftBank Robotics Europe
Paríž, Francúzsko

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

SOFTBANK ROBOTICS a logo SOFTBANK ROBOTICS sú obchodnými známkami spoločnosti 
SOFTBANK GROUP. 
PEPPER a logo PEPPER sú obchodnými známkami spoločnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. 
Ostatné obchodné známky, obchodné názvy a logá používané v tomto dokumente odkazujú buď na 
subjekty, ktoré sú vlastníkmi značiek a mien, alebo na ich výrobky. 
SOFTBANK ROBOTICS nemá vlastnícky záujem o iné značky a mená. Dizajn robota PEPPER je 
vlastníctvom spoločnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Všetky obrázky v tomto dokumente sú 
nezáväzné a môžu sa zmeniť a sú vlastníctvom spoločnosti SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paríž - Francúzsko
Obchodný register v Paríži 483 185 807 - Zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Šanghai, Čína

SoftBank Robotics Corp
Tokio, Japonsko

Ak má robot Pepper problém
Ak máte problém s robotom, skontrolujte nasledujúce body pred kontaktovaním podpory 
Podpora: 
• Je tlačidlo Stop odistené?
• Je batéria nabitá?
• Vypli ste robot Pepper a znova ho zapli? 
Ak robot Pepper stále nefunguje:
1. Zistite jeho sériové číslo.

2. Kontaktujte podporu.

Text a čísla
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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