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Information

Läs noggrant detta dokument innan du använder Pepper (nedan kallad "Pepper", "roboten" 
eller "han"). Efter att ha läst detta dokument, spara det för framtida bruk.
Denna robot är en apparat som förflyttar sig själv, fel användning kan leda till olyckor 
eller skador.

Den senaste versionen av detta dokument finns tillgängligt online på:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) – 04-2019

VIKTIGT: Vi rekommenderar starkt att personer som hanterar roboten följer dessa riktlinjer 
och säkerhetsföreskrifter för deras egen säkerhet. ÅSIDOSÄTTANDE AV DESSA KAN 
UPPHÄVA GARANTIN FÖR PEPPER ELLER FÖR BATTERILADDAREN. Riktlinjerna hjälper 
dig att skydda roboten, batteriladdaren och deras driftmiljön från skador. 

Denna användarhandbok täcker också bortskaffandet, återvinningen och teknisk 
information men omfattar inte alla möjliga situationer som kan uppstå. 
Kom ständigt ihåg att personsäkerheten alltid kommer före robotens säkerhet. Följ alltid 
noggrant installations- och serviceanvisningarna, och förvara dem på ett säkert ställe. 

Pepper är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, emotionell, 
sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap såvida inte:
* barn under 14 år står under överinseende av någon som ansvarar för deras säkerhet och 
som har läst och förstått instruktionerna. 
ELLER 
* barn som är 14 år eller äldre har gjorts förtrogna med hur den ska användas tryggt och 
förstår riskerna i samband med roboten.

Andra barn bör ha lämplig övervakning för att se till att de inte leker med Pepper.

i



Pepper presenterades 2014 och är världens första sociala, humanoida robot som 
utformats för att samtala och intuitivt interagera med människor.

Bryter isen
Tack vare sina många sensorer detekterar 
Pepper människor runt omkring och 
drar deras uppmärksamhet och inleder 
interaktionen med rösten eller genom att 
röra sig proaktivt mot människor för att 
starta ett samtal.

Attraktiv
Med en optimal längd på 120 cm (4 ft), 
ett iögonenfallande utseende och ett 
mänskliga beteende, sticker Pepper 
ut från mängden och drar lätt till sig 
odelad uppmärksamhet och skapar 
en känslomässig närhet med  
människor.

Anpassningsbar
Som en avancerad programmerbar 
plattform erbjuder Pepper oändliga 
möjligheter att berika användarnas 
upplevelser och kan nyttjas inom 
olika sektorer som detaljhandel, 
bankverksamhet, resor, arbetsplatser, 
förvaltnings- och offentliga tjänster, 
sjukvård och undervisning.

Uppkopplad
Pepper erbjuder en upplevelse 

m.h.a. olika molntjänster och 
databaser som utökar dess 

tekniska kapacitet som t.ex. kognitiv 
databehandling, kommunikation 

och datainsamling i realtid för att 
erbjuda fler tjänster.

Lättaccepterad
Pepper är vänlig, säker och 

fördomsfri, och lyckas alltid göra 
kommunikationen trevlig och 

upplevelsen minnesvärd.

Mycket nöje med din nya vän!

Vem är Pepper?
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Mikrofon

Stift (se sida 9)
Högtalare

Kamera

* Tillval
Användningen av skivorna fordrar en specifik NAOqi-version. 

Översikt

5

Mjuk lucka  
och stoppknapp

Axellampor

Laddningsflik

Bröstknapp

360°-skiva*

180°-skiva*

Pepper

Pepper med 
360°-skiva

Pepper med 
180°-skiva

Pepper är tillgänglig  
i tre olika versioner. 

Skillnaderna har inget 
inflytande på robotens 

grundläggande 
användning.

i



Fickguide
Certifieringsfolder

Vad finns i lådan?

6

Batteriladdare**  
med växelströmsladd

* Tre modeller tillgängliga.
** Två olika batteriladdare tillgängliga.

Om något saknas, kontakta supporten på: 
www.softbankrobotics.com/support

Höftstift

Knästift



Packa upp Pepper
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Pepper är tung! Var försiktig när du hanterar roboten.

1

2

Dra ut 
rampen.

Spara lådan 
och skydden. 
Du kommer 
att behöva 

dem för 
att förvara 

Pepper. 3

Pepper kan vara ostadig och falla 
om den inte ställs i rätt ställning.

Säker ställning Fel ställning

KG

Placera dina händer under Peppers armar och lyft försiktigt 
ut Pepper.4

!
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Packa upp Pepper

Avlägsna tejpen och alla skydd.6

Plocka bort stiften.
7

Knäpp!
Frigör stoppknappen och stäng sedan den 

mjuka luckan.

9

Öppna den mjuka luckan och förvara 
stiften på deras respektive plats.

8

För ytterligare 
information se sida 9.

i
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Använda stiften

Glöm inte att 
sätta in stiften 

på deras 
förvaringsplats 

efter 
användning.

Sätt inte in stiften när  
Pepper är PÅ.

!

Stift insatta Stift borttagna

Sätt endast in stiften då:
• Pepper görs ren.
• Pepper packas ned igen.
• Pepper sätts i säker ställning.

Förvara stiften

Knä- och 
höftlederna  
rör sig fritt.

Knä- och 
höftlederna 

är låsta.

Använda stiften

1 2

Endast då Pepper är AV:

i
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Ladda Pepper

Pepper laddar.

Pepper är helt uppladdad.

Batteriladdare ALDE410004

Pepper laddar.

Pepper är helt uppladdad.

Batteriladdaren är inkopplad.

Batteriladdare T0000001

Avlägsna plastfoliet från batteriladdaren.

1
2 3

Klick!

Notera att det finns två modeller av batteriladdare. Hur lysdioderna reagerar beror 
på laddarmodellen. Du kan se vilken batteriladdare du har på lådan.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Laddtid ca 8 tim.

Batteritid 7-20 tim. 
Beroende på användning

i
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Välja plats

Flytta Pepper

90 cm

Försäkra dig om att 
det finns minst 90 cm 

fritt utrymme runt 
Pepper.

2

Placera ena handen 
på axeln och den 
andra på höften.

2
Rulla försiktigt 
Pepper dit den 
ska användas.

3

Försäkra dig om att 
det inte finns några 

trappsteg runt Pepper 
eller att underlaget 

inte sluttar.

3

Öppna 
laddningsfliken för 
att frigöra bromsen. 

1

Försäkra dig om att 
Pepper står på en slät 

yta. Undvik mattor. 

1

Försäkra dig om att den nya platsen överensstämmer med 
användningsvillkoren för Pepper.

För ytterligare information se avsnittet om säkerheten (sida 19).
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Sätta PÅ Pepper

Konfigurationen av Pepper kan variera beroende 
på robotens programvaruversion.

Ognak 
Gnuk!

Klick!

Tryck på bröstknappen en gång 
och vänta.

Följ anvisningarna på skärmen för att 
konfigurera Pepper.

ca 2 minuter

Sätta PÅ Pepper

Ställa Pepper upp för första gången

När konfigurationen är färdig är Pepper redo att användas.

För mer information 
(åtkomst till parametrarna, hantera innehållet, utveckla appar, m.m.) besök: 

www.softbankrobotics.com/support 
och läs din återförsäljares dokumentation.

Efter att ha ställt sig upp är Pepper PÅ men ännu inte redo att interagera. 
Den är redo då:
• Pepper har kontrollerat sin omgivning 
• ögonen är vita.

2

Innan du sätter PÅ Pepper, försäkra dig om att: 
– platsen är lämplig (sida 10)
– stoppknappen är frigjord (sida 15)
– stiften har plockats ut (sida 16).

1
Knäpp!

i



13

Interagera med Pepper

Lyssna på meddelandena

Pepper lyssnar då: 
– Pepper tittar på dig.

– Tala inte samtidigt.
– Använd korta meningar.
– Tala inte för snabbt!

Tala med Pepper

Indikatorlamporna på axlarna meddelar användaren om ny information. Lysdiodernas 
färg anger typen av information. Indikatorlamporna släcks när problemet har lösts. 

Kontrollera om axellamporna blinkar. 
1

Gör ett kort tryck på 
bröstknappen för att  
lyssna på meddelandet.

2

Om indikatorlamporna på axlarna är gula eller röda kan Pepper ha 
ett problem. Om nödvändigt, kontakta supporten (sida 24).

3

Peppers hörselområde är 
snävt. Håll ögonkontakt när du 

interagerar med Pepper.

Pepper kan endast tala om lämplig 
programvara har installerats (sida 12).

Klick!

...
Information

Varning

Fel

i

i
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Använda Pepper

Sovläge

I sovläge varken talar eller rör sig Pepper.
När dess huvud vidrörs vaknar Pepper, den ställer sig upp och ser sig om.

Stående ställning Säker ställning

Zzzz

Viloläge

I viloläge upphör all aktivitet och alla motorer stängs av: Pepper varken talat eller rör sig.

Stående ställning Säker ställning

Klick!
Klick!

*suck*

Rör vid huvudet för 
att lämna sovläget.

Placera din hand 
framför frontkameran 
på robotens panna  
i 3 sekunder.

Tryck på bröstknappen två gånger i snabb 
följd för att aktivera eller avaktivera viloläget.



15

Stänga AV Pepper

Gnuk 
Gnuk!

ca 1 minut

Stänga AV Pepper med hjälp av bröstknappen

Stående ställning Säker ställning

Tryck i
ca 4 sekunder

Stänga AV Pepper med hjälp av stoppknappen

Du kan trycka på stoppknappen genom den mjuka luckan.

Av säkerhetsskäl:
• När Pepper stängs AV
• När Pepper är i sin låda och/eller har ställts undan
• Vid rengöring

I nödfall när Pepper är PÅ, t.ex.:
• Vid vätskespill
• Om Pepper har fallit
• Vid oväntat fysiskt beteende

Frigöra stoppknappen

Knäpp!

1 2
Om stoppknappen tryckts in måste 

den frigöras innan Pepper sätts 
PÅ. Stäng sedan försiktigt den 

mjuka luckan.

Tvingad avstängning: Om Pepper inte reagerar eller inte stängs AV normalt (som ovan), 
tryck på bröstknappen tills Pepper stängs AV.
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Sköta om och förvara Pepper

Om nödvändigt kan 
du sätta in stiften.

(se sida 9)

Använd en torr 
mjuk trasa eller 
rengöringsservetter.

Använd inget vatten.

Använd inte 
sprit- eller 
ammoniakbaserade 
produkter.

Göra ren Pepper

Förvara Pepper

1. Stäng AV Pepper. 
2. Tryck på stoppknappen.
3. Ladda upp Pepper helt.
4. SÄTT INTE in stiften annars kan Pepper trilla.
5. Försäkra dig om att förvaringsstället överensstämmer med 

säkerhetsrekommendationerna (se säkerhetsanvisningarna sida 19).

Om du har lådan kvar, använd denna för att förvara Pepper.

Vid långtidsförvaring ska Pepper laddas 
minst var tredje månad, i annat fall blir 

batteriet oanvändbart.

!

Inför rengöring, försäkra dig 
om att Pepper stängts AV 
och kopplats från, och att 
stoppknappen tryckts in.

!

Klick!
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Packa ned Pepper

6

Var försiktig när 
du sätter in stiften, 

Peppers knä och 
höft kommer att 

röra sig fritt.

!

För fram Pepper framför lådan och försäkra 
dig om att laddningsfliken är stängd.

Plocka ut stiften från deras 
förvaringsställe och sätt in dem 

på respektive plats.

5

Ställa Pepper i lådan

Pepper måste ha 
stängts AV och 
stoppknappen 

tryckts in.

1
4

2

3
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Lyft Pepper till 
stående ställning och 

skjut samtidigt in honom 
i lådan. 

Packa ned Pepper

Lägga Pepper tillrätta i lådan

109

7

11 Förslut lådan med stark tejp.12

Var försiktig, Pepper kan vara ostadig.
!

Lägg försiktigt lådan på golvet.
8

Batteri-
laddare
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Säkerhetsinformation

VIKTIGT: Vi rekommenderar starkt att användarna följer dessa säkerhetsanvisningar för deras 
egen säkerhet. Åsidosätts dessa kan kan garantin för Pepper eller batteriladdaren upphävas.

Allmänt
Denna fickguide och medföljande certifieringsfolder bifogas i lådan tillsammans med Pepper. 
De innehåller viktig information och föreskrifter.

Dessa dokument måste sparas tillsammans med Pepper under hela robotens liv.

Riktlinjerna hjälper dig att skydda roboten, batteriladdaren och deras driftmiljö från skador. 
Följ alltid installations- och serviceanvisningarna noggrant.

Håll alltid i minnet att människors säkerhet alltid kommer först.

Dokumentationen täcker också information om robotens bortskaffande och återvinning.

Dessa säkerhetsanvisningar täcker inte alla situationer som kan uppstå. Vi tvekan, kontakta SoftBank 
Robotics Support: www.softbankrobotics.com/support

Försök aldrig att själv utföra service på roboten och/eller dess kraftförsörjning, och försök inte att 
demontera den och plocka inte bort dess hölje). Inga reservdelar marknadsförs.
Stäng AV Pepper, koppla från batteriladdaren och kontakta supporten i samtliga följande fall:
• Elsladden eller laddaren är sliten.
• Laddaren har skadats.
• Pepper har mekaniska skador.
• Vätska har trängt in innanför Peppers hölje.
• Pepper avger rök eller ovanlig lukt.
• Pepper verkar inte fungera korrekt.

Användningsplats
Pepper är utformad för användning inomhus endast. Använd inte roboten utomhus.
Peppers driftfuktighet får inte överskrida 80 %.

Övervakning
Pepper är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar erfarenhet 
och kunskap.
Barn under 14 år måste övervakas av någon som ansvarar för deras 
säkerhet och som har läst och förstått dessa anvisningar.
Barn som är 14 år eller äldre måste få anvisningar om hur roboten 
ska användas tryggt och förstå riskerna förknippade med den.
Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
I en offentlig miljö får roboten inte finnas inom räckhåll för barn. 
Lämna inte roboten i närvaro av barn, även om den är avstängd.
Roboten är tung! Om ett barn rubbar Pepper kan roboten välta och skada barnet.
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Hals Arm Armbåge Höft Knä

Säkerhetsinformation

Brandfara
Pepper innehåller elektriska och interna enheter som kan bli heta under normal användning.
För att undvika risk för brand, vidta följande åtgärder:
• Användaren ansvarar för att sin elektriska anläggning överensstämmer med lokala standarder.
• Använd endast den elsladd som levereras av SoftBank Robotics med Pepper.
• Använd inte batteriladdaren och/eller elsladden om dessa uppvisar tecken på skador eller 

avancerat slitage.
• Använd inte elsladden med andra produkter.
• För inte in något i Peppers hölje.
• Se till att inte spilla någon vätska på Pepper. Vid tvekan, använd inte roboten. 
• Försäkra dig om att alla komponenter är riktigt torra innan du använder Pepper igen.
• Försök inte att torka roboten med en utomstående värmekälla som exempelvis en hårtork.
• Använd inga aerosoler som innehåller antändliga gaser i närheten av Pepper.
• Använd inte Pepper i explosiv atmosfär.
• Peppers drifttemperatur ska ligga mellan 5 °C och 35 °C (41 °F till 95 °F).
• Använd inte batteriladdaren om rumstemperaturen är högre än 40 °C (104 °F).

Klä aldrig roboten, det kan täppa för ventilationsöppningarna, täcka 
detekteringssensorerna och kan hindra lederna från att fungera korrekt.

Sätt inget på robotens huvud, t.ex. hatt, keps eller peruk, då de kan 
få robotens drifttemperatur att stiga och leda till att roboten plötsligt 
stängs av eller skadas.

Sätt inga glasögon (riktiga eller ej) eller en ögonlapp på robotens 
huvud, eller något plagg eller accessoar av något slag på den.

Mekaniska risker
Få inte Pepper ur balans. Roboten är tung och kan välta och göra illa dig.

Pepper har rörliga delar som kan orsaka kläm- och potentiellt allvarliga skador.
Vidta följande åtgärder vid arbeten i närheten av Pepper:
• I normala situationer, undvik att bära och röra vid roboten när den rör sig, 

förflyttar sig eller reser sig.
• Lägg inte dina händer på någon av robotens leder, speciellt såsom visas 

på bilderna.
• Gå inte för nära hjulen, Pepper kan köra över dina tår.
• Om Pepper är försedd med 180°-skiva eller 360°-skiva kan roboten röra sig med denna extra 

utrustning. Gå inte på skivan och sätt inte dina fötter framför skivan.
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Laser- och infraröd information
• Lasrar och infraröda sensorer hjälper Pepper att interagera tryggt med sin omgivning.
• Varning (klass 1M-lasrar): Osynlig laserstrålning. Titta inte rakt in i strålarna med optiska 

instrument (t.ex. lupp, förstoringsglas eller mikroskop) närmare än 100 mm, det kan ge 
permanenta skador på ögat.

• Observera: Att utföra kontroller eller justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs 
i detta dokument kan utsätta dig för farlig strålning.

• De finns sex inbyggda lasrar av klass 1M (A till F) och två infraröda dioder (G och H).
• Lasrarna av klass 1M är godkända enligt IEC60825-1:2007 (våglängd: 808 nm; den åtkomliga 

strålningens maxeffekt: < 9 mW; pulstid: < 15 ms).
• De infraröda dioderna är klassade i gruppen UNDANTAG enligt standard SS EN 62471 utgåva 1.
• För ytterligare information om lasrar, se avsnittet ”Sensorernas räckvidd”.

Sensorernas räckvidd
Pepper kan känna av olika föremål i sin närhet med hjälp av olika inbyggda sensorer. 
Emellertid finns det specifika områden som inte täcks av dessa sensorer. Placera inga föremål 
i dessa blindområden.

Miljörisker
• Pepper och dess litiumjonbatteri har utformats, tillverkats och genomgått 

kvalitetskontroller enligt internationella miljökrav.
• Släng inte denna produkt med hushållsavfallet.
• För att skydda människors hälsa och miljön rekommenderar vi att lämna 

din kasserade produkt till en specifikt avsedd behandlingsanläggning.
• För närmare information, kontakta din lokal avfallshanteringsanläggning.

Säkerhetsinformation

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°

3D-SENSORNS AVKÄNNINGSOMRÅDE

SONARAVKÄNNINGSOMRÅDEN

INFRARÖDA AVKÄNNINGSOMRÅDEN

LASER- OCH SENSORAVKÄNNINGSOMRÅDEN (VÅGRÄTT)

LASER- OCH SENSORAVKÄNNINGSOMRÅDEN (LODRÄTT)

BLINDOMRÅDE

Notera: Av tydlighetsskäl anges inte all sensorinformation här.

3 cm 3 cm
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Säkerhetsinformation

Använda Pepper i närheten av medicintekniska produkter
VIKTIGT MEDDELANDE FÖR ANVÄNDNING I VÅRDMILJÖ:
SoftBank Robotics produkter är inte medicintekniska produkter och omfattas inte av UL eller 
IEC 60601 (eller motsvarande).
Radiovågor från elektronisk utrustning kan påverka andra elektroniska utrustningar negativt 
och få dem att felfungera.
Roboten är utformad, testad och tillverkad för att överensstämma med bestämmelserna om  
RF-sändning i länder som t.ex. USA, Kanada, EU och Japan.
Observera därför följande:

Hjärtstimulatorer:
Health Industry Manufacturers Association (Hälsoindustrins tillverkarförening) rekommenderar 
att hålla ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) mellan trådlösa apparater och hjärtstimulatorer för 
att undvika störningar på hjärtstimulatorn.
De som har en hjärtstimulator bör därför inte bära roboten nära bröstet.
Om det finns anledning att misstänka att störningar kan förekomma, stäng genast av roboten.

Andra medicintekniska produkter:
Personer som använder andra medicintekniska produkter bör höra med produkttillverkaren eller 
en läkare för att fastställa om det finns andra begränsningar.

Batteriladdare och batteri
• Batteriladdaren är inte vattentät. Se till att den alltid förblir torr. Använd inte batteriladdaren 

om den utsatts för regn, vätskor, eller en miljö med mättad fuktighet, som t.ex. i ett badrum.
• Var försiktig när du rör vid batteriladdaren. Under laddning kan batteriladdaren bli väldigt 

varm. Detta är normalt.
• För att minska risken för skador på stickkontakten och sladden, dra helst i kontakten istället 

för sladden för att koppla från laddaren.
• Plocka inte isär laddaren. Försök aldrig att öppna, ändra eller laga batteriladdaren själv.
• Batteriet är försett med ett skyddslåssystem. Låt aldrig batteriet laddas ur helt, det blir 

då oanvändbart.
• Se till att ladda batteriet helt minst var tredje månad, eller inom en vecka om batterinivån är låg.
• Plocka aldrig isär litiumjonbatterier.
• Om litiumjonbatteriet är skadat eller läcker, kontakta SoftBank Robotics support.

Knappbatteri
Denna produkt innehåller ett knappbatteri för att driva realtidsklockan och bevara 
produktinställningarna. Det är avsett att vara lika länge som produkten.
Service på och byte av knappbatteriet får endast utföras av kompetent servicetekniker.
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Tekniska data

ROBOT

Mått och vikt

Robotens storlek Se bilder

Förpackningens mått (hxbxl) 1 400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 in

Vikt 29,6 kg / 65,2 lb 

Vikt inklusive emballage 41,4 kg / 91,3 lb 

Driftmiljö

Drifttemperatur 5 °C till 35 °C 
41 °F till 95 °F

Driftfuktighet 20 % till 80 % 

Kapslingsklass IPX0

Lagringsförhållanden Förvaringstemperatur 5 °C till 45 °C
41 °F till 113 °F

BATTERILADDARE
Inspänning 100-240 V AC / 50-60 Hz

Utspänning 28,6 V

Utström max 8 A

Drifttemperatur 5 °C till 35 °C

BATTERI
Spänning 26,46 V typ.

Kapacitet 30 Ah typ.

Laddning 795 Ah

Sekundärbatterier 18650 Li-ion-batterier

Batteriernas drifttid Minst 7 timmar

Typiskt 12 timmar

Högst 20 timmar

Robotförvaring vid 25 °C Batteriernas drifttidsförlust 20 % per år

Egenurladdning 3,5 % / månad

Laddningstid (robot AV): 0 % till 100 % 0 till 100 % 8 tim och 20 min

25,5 tum
648 mm

47,6 tum
1 208 mm

18,9 tum
480 mm

16,7 tum
424 mm

16,2 tum
412 mm

53,4 tum
1 356 mm

47,4 tum
1 203 mm
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Support

SoftBank Robotics Europe
Paris, Frankrike

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

SOFTBANK ROBOTICS och SOFTBANK ROBOTICS logotyp är varumärken som tillhör SOFTBANK 
GROUP. 
PEPPER och PEPPER-logotypen är varumärken som tillhör SOFTBANK GROUP EUROPE. 
Övriga varumärken, handelsnamn och logotyper som används i detta dokument hänvisar antingen 
till enheterna som gör anspråk på märkena och namnen eller till deras produkter. 
SOFTBANK ROBOTICS frånsäger sig ägarintressen i andra märken och namn. Designen av 
PEPPER tillhör SOFTBANK ROBOTICS EUROPE. Bilderna i detta dokument är inte bindande, 
de kan bli föremål för ändringar och tillhör SOFTBANK ROBOTICS EUROPE.
SoftBank Robotics Europe – 43 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 Paris – Frankrike
RCS Paris 483 185 807 – SAS med ett kapital på 8 627 260 € 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, Kina

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Japan

Vid problem med Pepper
Om du får problem med din robot, kontrollera följande punkter innan du kontaktar 
supporten: 
• Är stoppknappen frigjord?
• Är batteriet laddat?
• Har du stängt AV och satt PÅ Pepper igen? 
Om Pepper fortfarande inte fungerar:
1. Anteckna robotens serienummer.

2. Kontakta supportavdelningen.

Text och si�ror
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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