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Bilgi

Lütfen Pepper'ı kullanmadan önce bu belgeyi dikkatlice okuyun (bundan sonra " Pepper", 
"robot" veya "o" olarak anılacaktır). İleride başvurmak için okuduktan sonra bu belgeyi 
saklayın.
Bu robot kendi kendine hareket eden bir cihazdır, yanlış kullanım kazalara veya 
yaralanmalara neden olabilir.

Bu belgenin en son sürümü şu adreste çevrimiçi olarak mevcuttur:

www.softbankrobotics.com/support

AP990236 ( Pepper 1.8) - 2019.04

ÖNEMLİ: Robotu kullanan kişilerin kişisel güvenlikleri için bu talimatları ve güvenlik 
kurallarını izlemeleri önemle tavsiye edilir. YAPILMAMASI PEPPER VEYA AKÜ ŞARJ 
CİHAZININ GARANTİSİNİN GEÇERSİZ KILINMASINA YOL AÇABİLİR. Talimatlar, robotu, şarj 
cihazını ve çalışma ortamını hasarlardan korumanıza yardımcı olacaktır. 

Bu belge aynı zamanda elden çıkarma, geri dönüşüm ve teknik bilgileri de kapsar, ancak 
karşılaşılabilecek tüm olası koşulları kapsamaz. 
İnsanların güvenliğinin her zaman önce geldiğini, Robotlara karşı güvenliğin daima ikinci 
planda olduğunu unutmayın. Her zaman kurulum ve servis talimatlarını yakından takip edin 
ve muhafaza için saklayın. 

Pepper, aşağıdaki istisnalar dışında çocuklar tarafından veya fiziksel, duygusal, duyusal 
veya zihinsel yetenekleri az veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler için uygun değildir:
* 14 yaşın altındaki çocuklar güvenliklerinden sorumlu olan ve talimatları okuyan ve anlayan 
bir kişi tarafından gözetim altındaysa. 
VEYA 
* 14 yaş ve üstü çocuklara güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili talimatlar verilmiş ve 
içerdiği tehlikeleri anlaşılmışsa.

Diğer çocuklar, Pepper ile oynamadıklarından emin olmak için uygun şekilde gözetim 
altında tutulmalıdır.

i



2014 yılında lanse edilen Pepper, insanlarla iletişim kurmak ve sezgisel olarak 
etkileşimde bulunmak için tasarlanmış, dünyanın ilk sosyal insansı robotudur.

Kolay kaynaşır
Sayısız algılayıcıları sayesinde Pepper, 
çevrede bulunan insanları algılar ve 
onların dikkatini çekerek, bir sohbete 
başlamak için sesle veya proaktif olarak 
yönelerek etkileşimi başlatır.

Çekici
Optimum 120 cm (4ft) boya, göz alıcı bir 
görünüm ve insansı davranışlara sahip 
Pepper kalabalıkta hemen göze çarpar, 
kaçınılmaz şekilde dikkatleri üzerine  
toplar ve insanlarla duygusal bir  
ilişki kurar.

Kişiselleştirilebilir
Gelişmiş bir programlanabilir platform 
olarak Pepper kullanıcı deneyimlerini 
zenginleştirmek için, Mağazacılık, 
Bankacılık, Seyahat, İşyeri, Devlet ve 
Kamu hizmetleri, Sağlık ve Eğitim gibi 
farklı sektörlerde kullanılabilmesine 
izin veren sonsuz olanaklar sunar.

Bağlantı kurar
Pepper, daha fazla hizmet sunmak 

için bilişsel hesaplama, gerçek 
zamanlı iletişim ve veri toplama gibi 
teknik yeteneklerini geliştiren çeşitli 
bulut hizmetlerini ve veritabanlarını 

kullanarak bir deneyim sunar.

Kolayca benimsenir
Güler yüzlü, güvenli ve önyargısız 
Pepper iletişimi her zaman zevkli 

ve deneyimi unutulmaz  
kılmayı başarır.

Yeni arkadaşınızla birlikteliğinizin tadını çıkarın!

Pepper kimdir

4



Mikrofon

Pimler (bkz. S. 9)
Hoparlör

Kamera

* isteğe bağlı
Plakaların kullanımı özel bir NAOqi versiyonunu gerektirir. 

Genel bakış

5

Esnek Kapak ve 
Durdurma Butonu

Omuz LED'leri

Şarj kapağı

Göğüs Butonu

360° Plaka*

180° Plaka*

Pepper

360° Plakalı 
Pepper

180° Plakalı 
Pepper

Pepper üç farklı seçenek 
ile sunulmaktadır. 

Bu farkın robotun temel 
kullanımı üzerinde 

herhangi bir etkisi yoktur.

i



Cep Kılavuzu
Sertifika Belgesi

Kutuda ne var

6

AC kablosuyla birlikte 
Akü Şarj Cihazı**

* Üç model mevcuttur.
** İki akü şarj cihazı modeli mevcuttur.

Bir şey eksikse, lütfen şu adresten Destek Birimiyle iletişime geçin: 
www.softbankrobotics.com/support

Kalça Pimi

Diz Pimi



Pepper'ın kutusunu açma
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Pepper ağırdır! Robotu kullanırken dikkatli olun.

1

2

Rampayı 
dışarı çekin.

Kutuyu ve 
korumaları 

saklayın. 
Pepper'ı 

saklamak 
için onlara 
ihtiyacınız 
olacaktır. 3

Doğru duruşa getirilmezse, Pepper 
dengesiz olabilir ve düşebilir.

Güvenli Duruş Yanlış Duruş

KG

Ellerinizi Pepper’ın kollarının altına yerleştirin, ve yavaşça  
Pepper’ı kaldırın.4

!
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Pepper'ın kutusunu açma

Bandı ve tüm korumaları çıkarın.6

Pimleri çıkarın.
7

Tık!
Durdur Düğmesinin kilidini açın, ardından Esnek 

Kapağı kapatın.

9

Esnek Kapağı açın ve Pimleri kendi 
yuvalarında saklayın.

8

Daha fazla bilgi için, 
bkz. s.9.

i
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Pimleri kullanma

Pimleri  
kullanım 

sonrasında 
saklamayı 

unutmayın.

Pepper AÇIK iken Pimleri 
takmayın.

!

Pimler yerleştirilmiş Pimler çıkartılmış

Sadece aşağıdaki durumlarda Pimleri takın:
• Pepper'ı temizlerken.
• Pepper'ı yeniden kutularken.
• Pepper'ı Güvenli Duruşa alırken.

Pimleri Saklama

Pimleri kullanma

Diz ve kalça 
eklemleri serbestçe 

hareket eder.

Diz ve kalça 
eklemleri 
kilitlidir.

1 2

Sadece Pepper KAPALI durumdayken:

i
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Pepper'ı şarj etme

Pepper şarj oluyor.

Pepper tam olarak şarj oldu.

ALDE410004 Akü Şarj Cihazı

Pepper şarj oluyor.

Pepper tam olarak şarj oldu.

Şarj cihazı fişe takılı.

T0000001 Akü Şarj Cihazı

Plastik filmi akü şarj cihazından çıkarın.

1
2 3

Klik!

İki farklı Akü Şarj Cihazı olduğunu unutmayın. LED'lerin yanıp sönme şekli, 
akü şarj cihazı modeline göre değişir. Akü şarj cihazının modelini kasanın 

üzerinde bulabilirsiniz.

CUSTOMER P/N: ALDE410004 Version: E00

Şarj süresi ~8s

Akü ömrü 7~20s 
Kullanıma bağlıdır

i
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Konum seçimi

Pepper'ı hareket ettirme

90 cm

Pepper'ın etrafında en 
az 90 cm (~ 35,4 inç) 

olduğundan emin olun.

2

Bir elinizi omzuna, 
diğerini kalçasına 
yerleştirin.

2
Pepper'ı dikkatlice 
yeni yerine itin.

3

Pepper'ın etrafında 
eğim veya merdiven 

olmadığından 
emin olun.

3

Frenleri serbest 
bırakmak için Şarj 
Kapağını açın. 

1

Pepper'ın pürüzsüz 
ve düz bir yüzeyde 

olduğundan emin olun. 
Halı veya kilimlerden 

uzak tutun. 

1

Yeni konumun Pepper’ın kullanım koşullarına uygun olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi için, lütfen Güvenlik bölümüne bakın (s.19).
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Pepper'ın açılması

Pepper’ın yapılandırması, robotun yazılım 
sürümüne göre değişebilir.

Ognak 
Gnuk!

Klik!

Göğüs Düğmesine bir kez basın 
ve bekleyin.

Pepper'ı yapılandırmak için Tablet üzerindeki  
prosedürü takip edin.

~2 dakika

Pepper'ın açılması

Pepper'ı ilk kez kurmak

Yapılandırma tamamlandıktan sonra Pepper kullanıma hazırdır!

Daha fazla bilgi (parametrelere erişme, içeriği yönetme, uygulamaları geliştirme 
ve daha fazlası) için, aşağıdaki adresi ziyaret edin: 

www.softbankrobotics.com/support 
ve satıcınızın verdiği kitapçıklara başvurun.

Doğrulduktan sonra, Pepper AÇIK durumdadır ancak etkileşim için henüz 
hazır değildir. Hazır olduğunda:
• Pepper çevresini kontrol eder, 
• gözler beyazdır.

2

Pepper'ı açmadan önce, şunlardan emin olun: 
- mekan uygun (s.10),
- Durdurma Düğmesinin kilidi açık (s.15),
- Pimler çıkartılmış (s.16).

1
Tık!

i
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Pepper ile etkileşime girme

Bildirimleri dinleme

Pepper aşağıdaki şartlarda dinler: 
- Pepper size bakıyorsa.

- Aynı anda konuşmayın.
- Kısa cümleler kullanın.
- Çok hızlı konuşmayın!

Pepper ile konuşma

Omuz LED'leri kullanıcıya yeni bilgileri bildirir. Bildirimlerin rengi bilginin türünü 
belirtir. Sorun çözüldüğünde bildirimler kaybolur. 

Omuz LED'lerinin yanıp söndüğünü 
kontrol edin. 

1
Bildirimi dinlemek için 
Göğüs Düğmesine bir 
kez kısaca basın.

2

Omuz LED'leri sarı veya kırmızı ise, Pepper'ın bir sorunu olabilir. 
Gerekirse, Destek Birimiyle iletişim kurun (s.24).

3

Pepper’ın işitme alanı dardır. 
Pepper ile etkileşime girdiğinizde 

göz temasını koruyun.

Uygun yazılım kurulmadığı sürece Pepper 
konuşamaz (s.12).

Klik!

...
Bilgi

Uyarı

Hata

i

i
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Pepper'ı çalıştırma

Uyku Modu

Uyku modundayken, Pepper konuşmaz ve dolaşmaz.
Başa dokunulduğunda Pepper uyanır, doğrulur ve etrafa bakar.

Dik Duruş Güvenli Duruş

Zzzz

Dinlenme Modu

Dinlenme Modunda, tüm aktiviteler durdurulur ve tüm motorlar kapatılır:  
Pepper konuşmaz ve hareket etmez.

Dik Duruş Güvenli Duruş

Klik!
Klik!

*iç çekme*

Uyku Modundan 
çıkarmak için 

kafasına dokunun.

Elinizi ön kamera  
ve başın üstüne 
3 saniye koyun.

Dinlenme Modunu etkinleştirmek veya devre dışı 
bırakmak için Göğüs Butonuna iki kez hızlıca basın.
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Pepper'ı kapatma

Gnuk 
Gnuk!

~1 dakika

Göğüs Butonunu kullanarak Pepper'ı kapatma

Dik Duruş Güvenli Duruş

Tutun
~4 saniye

Durdur Düğmesini kullanarak Pepper'ı kapatma

Durdurma Butonuna Esnek Kapak üzerinden de bastırabilirsiniz.

Güvenlik için:
• Pepper KAPALI olduğunda
• Pepper kutusundayken ve/veya muhafazaya alınırken
• Temizlik yaparken

Pepper açıkken acil durumda, örneğin:
• Sıvı dökülmesi
• Pepper'ın düşmesi
• Beklenmeyen fiziksel davranış

Durdurma Butonunun Kilidini Açma

Tık!

1 2
Durdurma Butonuna basılmışsa, 

Pepper'ı açmadan önce bu 
butonun kilidini açın, sonra esnek 

kapağı yavaşça kapatın.

Zorunlu kapatma: Pepper normal şekilde tepki vermiyor veya kapanmıyorsa (yukarıda 
gösterildiği gibi), Pepper kapalı duruma gelene kadar Göğüs Butonuna basılı tutun.
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Pepper ile ilgilenme ve muhafazaya alma

Gerekirse Pimleri 
takabilirsiniz.

(bkz. s.9)

Yumuşak kuru bir 
bez veya temizleme 
mendilleri kullanın.

Su kullanmayın.

Alkol veya amonyak 
bazlı ürünler 
kullanmayın.

Pepper'ı temizleme

Pepper'ın Muhafazaya Alınması

1. Pepper’ı kapatın. 
2. Durdurma Butonuna basın.
3. Pepper’ı tam şarj edin.
4. Pimleri TAKMAYIN aksi halde Pepper düşebilir.
5. Muhafaza yerinin güvenlik önerileriyle uyumlu olduğundan emin olun 

(bkz. Güvenlik sayfası 19).

Kutunuz halen duruyorsa, Pepper’ı saklamak için kullanın.

Uzun süreli muhafaza durumunda 
Pepper’ı en az üç ayda bir şarj edin, 

aksi takdirde akü kullanılamaz 
hale gelir.

!

Temizlik yaparken Pepper'ın 
kapalı ve fişinin çekili 

olduğundan ve Durdurma 
Butonunun aşağı itilmiş 
olduğundan emin olun.

!

Klik!
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Pepper'ı yeniden kutulama

6

Pimler takılı 
olduğunda dikkatli 
olun, Pepper’ın diz 
ve kalça eklemleri 
serbestçe hareket 

eder.

!

Pepper’ı kutunun önüne getirin ve Şarj 
Kapağının kapalı olduğundan emin olun.

Pimleri muhafaza yerlerinden çıkarın 
ve ilgili yuvalarına yerleştirin.

5

Pepper'ı kutuya koyma

Pepper kapalı 
olmalı ve Durdurma 

Butonu basılı 
olmalıdır.

1
4

2

3
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Pepper'ı kutuya 
iterken aynı anda Dik Duruş 

pozisyonuna kaldırın.

Pepper'ı yeniden kutulama

Pepper’ı kutusunda ayarlama

109

7

11 Kutuyu güçlü bantla kapatın.12

Dikkatli olun, Pepper dengesiz olabilir.
!

Kutuyu dikkatlice yere indirin.
8

Şarj 
cihazı
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Güvenlik Bilgisi

ÖNEMLİ: Kullanıcıların kişisel güvenlikleri için bu güvenlik kurallarına uymaları önemle tavsiye 
edilir, buna uyulmaması Pepper veya akü şarj cihazının garantisini geçersiz kılabilir.

Genel
Bu Cep Kılavuzu ve beraberindeki sertifika belgesi, Pepper ile birlikte kutuda verilmektedir. 
Bunlar önemli ve yasal bilgilere sahiptirler.

Bu belgeler tüm robotun ömrü boyunca Pepper ile birlikte tutulmalıdır.

Talimatlar, robotu, şarj cihazını ve çalışma ortamını hasarlardan korumanıza yardımcı olacaktır. 
Kurulum ve servis talimatlarını her zaman titizlikle takip edin.

İnsanların güvenliğinin her zaman önce geldiğini unutmayın.

Belgeler ayrıca elden çıkarma ve geri dönüşüm bilgilerini de içerir.

Bu güvenlik talimatları meydana gelebilecek tüm olası durumları kapsamaz. Şüphe durumunda, 
SoftBank Robotik Destek Birimiyle iletişime geçin: www.softbankrobotics.com/support

Asla robota ve/veya güç kaynağına kendi başınıza bakım/onarımda bulunmayı denemeyin (kasanın 
sökülmesi ve çıkarılması dahil). Yedek parçaları satılmamaktadır.
Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Pepper’ı kapatın, şarj cihazını fişten çekin ve Destek Birimiyle 
iletişime geçin:
• Güç kablosu veya şarj cihazı yıpranmış.
• Şarj cihazı hasar görmüş.
• Pepper’da mekanik hasarı var.
• Pepper’ın kasasına sıvı girmiş.
• Pepper'dan sıra dışı bir duman ya da koku geliyor.
• Pepper düzgün çalışmıyor gibi görünüyor.

Mekan
Pepper sadece iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Robotu dışarıda kullanmayın.
Pepper’ın çalışma nem aralığı %80’i geçmemelidir.

Gözetim
Pepper, çocuklar tarafından veya fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 
azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaya 
yönelik değildir.
14 yaşından küçük çocuklar, çocuğun güvenliğinden sorumlu olan ve bu 
talimatları okuyan ve anlayan bir kişi tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
14 yaş ve üstü çocuklar için robotun güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar 
verilmeli ve ilgili tehlikeleri anlatılmalıdır.
Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Halka açık bir ortamda, robot çocukların erişemeyeceği bir yerde 
olmamalıdır. Robotu kapalı durumdayken bile çocuklarla bırakmayın.
Robot ağırdır! Eğer bir çocuk Pepper’ın dengesini bozarsa devrilebilir ve bu ona zarar verebilir.
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Boyun Kol Dirsek Kalça Diz

Güvenlik Bilgisi

Yangın Tehlikesi
Pepper normal kullanım sırasında ısınabilen bazı elektrikli ve iç üniteler içermektedir.
Yangın riskinden kaçınmak için aşağıdaki önlemleri alın:
• Yerel standartlara uygun bir elektrik tesisatına sahip olmak kullanıcının sorumluluğundadır.
• Yalnızca SoftBank Robotics tarafından Pepper ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
• Hasar veya aşırı yıpranma belirtileri gösteriyorsa, akü şarj cihazını ve/veya güç kablosunu 

kullanmayın.
• Güç kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
• Pepper’ın kasası içine hiçbir şey sokmayın.
• Pepper’a herhangi bir sıvı dökmemeye dikkat edin. Şüpheniz varsa, kullanmayın. 
• Pepper’ı tekrar kullanmadan önce tüm bileşenlerin tamamen kuru olduğundan emin olun.
• Robotu saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağıyla kurutmaya çalışmayın.
• Pepper çevresinde yanıcı gaz içeren sprey ürünler kullanmayın.
• Pepper’ı patlayıcı bir ortamda çalıştırmayın.
• Pepper’ın çalışma sıcaklığı 5 °C ve 35 °C (41 °F ila 95 °F) arasında olmalıdır.
• Oda sıcaklığı 40°C'nin (104°F) üzerindeyse, şarj cihazını kullanmayın.

Robotu asla giydirmeyin, Pepper'ın havalandırma deliklerini tıkayabilir, 
algılama sensörlerini örtebilir ve eklemlerin düzgün çalışmasını 
engelleyebilir.

Robotun çalışma sıcaklığını artırabileceği gibi beklenmedik anda 
kapanmaya yol açabileceğinden veya robota zarar verebileceğinden 
başına herhangi bir şapka, kep veya peruk dahil hiçbir şey koymayın.

Robota herhangi bir gözlük (sahte ya da gerçek), kafasına göz bandı, 
ya da üzerine herhangi bir giyim aksesuarı koymayın.

Mekanik Tehlike
Pepper'ın dengesini bozmayın, robot ağırdır ve düşüp size zarar verebilir.

Pepper, sıkıştırma ve potansiyel olarak ciddi yaralanmalara neden olabilecek 
hareketli parçalara sahiptir.
Pepper’a yakın çalışırken aşağıdaki önlemleri alın:
• Normal durumlarda, hareket halindeyken, yürürken veya kalkarken robotu 

taşımaktan ve ona dokunmaktan kaçının.
• Ellerinizi robotun herhangi bir birleşim yerine, özellikle resimlerde gösterildiği gibi sokmayın.
• Tekerleğe çok yakın yürümeyin, Pepper parmak uçlarınızı ezebilir.
• Pepper 180° plaka veya 360° plaka ile donatılmışsa, robot bu isteğe bağlı ekipmanla hareket 

edebilir. Plaka üzerine basmayın ve ayağınızı plakanın önüne yerleştirmeyin.
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Lazer ve kızılötesi bilgi
• Lazerler ve kızılötesi sensörler Pepper’ın çevresiyle güvenli bir şekilde etkileşim kurmasına 

yardımcı olur.
• Uyarı (1M sınıfı lazerler): Görünmez lazer ışınımı. 100 mm mesafeden optik aletlerle (örneğin 

luplar, büyüteçler ve mikroskoplar) doğrudan bakmayın, kalıcı göz hasarına neden olabilir.
• Dikkat: Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması, 

tehlikeli ışınıma maruz kalmaya neden olabilir.

• Altı adet entegre 1M sınıfı lazer (A'dan F'ye) ve iki kızılötesi diyot (G ve H) vardır.
• 1M sınıfı lazerler IEC60825-1: 2007 kapsamında sertifikalandırılmıştır (dalga boyu: 808 nm; 

maksimum erişilebilir radyan güç: <9 mW; darbe süresi: <15 ms).
• Kızılötesi diyotlar, standart IEC62471 sürüm 1'e göre MUAF olarak sınıflandırılmıştır.
• Lazerler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen “Pepper sensör menzilleri” başlıklı bölüme bakın.

Pepper sensör menzilleri
Pepper, çeşitli entegre sensörler kullanarak etrafındaki nesneleri algılayabilir. Ancak Pepper’ın 
göremeyeceği istisnai alanlar vardır. Bu alanlara herhangi bir nesne koymayın.

Çevresel tehlike
• Pepper ve lityum-iyon aküsü uluslararası çevre düzenlemelerine uygun olarak 

tasarlanmış, üretilmiş ve kalite kontrolünden geçirilmiştir.
• Lütfen ürününüzü günlük atıkla atmayın.
• İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için, atık ekipmanınızı belirlenmiş bir 

toplama noktasına teslim etmenizi öneririz.
• Daha fazla bilgi için, lütfen atık imha servisinize başvurun.

Güvenlik Bilgisi

INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL 

INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT

18.5°12°

11,5°

60°

18°

71°

40cm

50cm

85cm

100cm42cm64cm  

22cm27cm

45°

60°

60°

60°

60°60°

60°

30°30°

2°2°

60°

50cm50cm

18,5°

3D SENSÖR ALGILAMA BÖLGESİ

SONAR ALGILAMA BÖLGELERİ

KIZILÖTESİ ALGILAMA BÖLGELERİ

LAZER VE SENSÖR ALGILAMA BÖLGELERİ (YATAY)

LAZER VE SENSÖR ALGILAMA BÖLGELERİ (DİKEY)

KÖR ALAN

Not: Okunabilirlik açısından, tüm sensör bilgileri burada 
gösterilmemiştir.

3 cm 3 cm
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Güvenlik Bilgisi

Tıbbi cihazların yakınında Pepper kullanımı
SAĞLIK ORTAMINDA KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ:
SoftBank Robotics ürünleri tıbbi cihaz değildir ve UL veya IEC 60601 (veya eşdeğeri) altında listelenmez.
Elektronik cihazlardan kaynaklanan radyo frekanslı dalgalar diğer elektronik cihazların 
çalışmasını olumsuz yönde etkileyerek arızalara neden olabilir.
Cihaz, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ve Japonya gibi ülkelerde radyo frekanslı 
iletimi düzenleyen düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.
Bu nedenle, lütfen aşağıdaki önlemleri alın:

Kalp pilleri:
Sağlık Endüstrisi Üreticileri Birliği, kalp piliyle paraziti önlemek için kablosuz cihazlar ve kalp 
pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakılmasını önermektedir.
Kalp pili kullanıcıları bu nedenle robotu göğüslerine yakın taşımamalıdırlar.
Parazitten şüphelenmek için herhangi bir neden varsa, derhal robotu kapatın.

Diğer Tıbbi Cihazlar:
Diğer kişisel tıbbi cihazların kullanıcıları, başka kısıtlamalar olup olmadığını belirlemek için cihaz 
üreticisine veya doktoruna danışmalıdır.

Şarj cihazı ve akü
• Akü şarj cihazı su geçirmez değildir. Her zaman kuru tutun. Yağmura, sıvıya veya banyo gibi 

yoğun neme maruz kaldığı durumlarda akü şarj cihazını kullanmayın.
• Akü şarj cihazına dokunurken dikkatli olun. Şarj sırasında, akü şarj cihazı çok sıcak olabilir, 

bu durum normaldir ve bu şekilde çalışır.
• Elektrik fişi ve kabloda hasar riskini azaltmak için, şarj cihazını sökerken kablo yerine fişinden 

tutarak çekin.
• Şarj cihazını sökmeyin. Akü şarj cihazını asla kendiniz açmayın, modifiye etmeyin veya 

onarmaya çalışmayın.
• Akünün bir güvenlik kilidi sistemi vardır. Akünün tamamen boşalmasına asla izin vermeyin, 

aksi halde akünüz kullanılamaz hale gelir.
• Akünün en az üç ayda bir kez veya şarj seviyesi düşükse bir hafta içinde tam şarj olmasını 

sağlayın.
• Lityum İyon aküleri kesinlikle parçalarına ayırmayın.
• Lityum-İyon akü hasar görmüşse veya sızdırıyorsa, SoftBank Robotics Destek ile iletişim kurun.

Düğme Tipi Pil
Bu ürün, gerçek zamanlı saate enerji vermek ve ürün ayarlarını korumak için kullanılan düğme 
tipi pil içerir. Ürün kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Düğme tipi pilin bakımı veya değiştirilmesi sadece kalifiye bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
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Teknik Özellikler

ROBOT

Fiziksel bilgiler

Robotun boyu Bkz. şemalar

Ambalaj büyüklüğü (YxGxU) 1400 x 580 x 580 mm 
55,1 x 22,8 x 22,8 inç

Ağırlık 29,6 kg / 65,2 lb 

Ambalaj dahil ağırlık 41,4 kg / 91,3 lb 

Çalışma ortamı

Çalışma sıcaklığı aralığı 5 °C ila 35 °C 
41 °F ila 95 °F

Çalışma nem aralığı %20 ila %80 

IP koruma sınıfı IPX0

Depolama koşulları Depolama sıcaklığı aralığı 5 °C ila 45 °C
41 °F ila 113 °F

AKÜ ŞARJ CİHAZI
Giriş voltajı 100-240V AC / 50-60Hz

Çıkış voltajı 28,6V

Çıkış akımı 8A maks.

Çalışma sıcaklığı aralığı 5° C ila 35° C

AKÜ
Voltaj 26.46V tip.

Kapasite 30Ah tip.

Enerji 795 Ah

İkincil piller 18650 Li-ion piller

Akü çalışma süresi Minimum 7 saat

Tipik 12 saat

Maksimum 20 saat

Robot 25°C'de muhafaza edildiğinde Akü kullanım ömrü kaybı %20 / yıl

Kendi kendine boşalma %3,5 / ay

Şarj süresi (robot kapalı): %0 ila %100 0 ila %100 8s ve 20 dk

25,5 inç
648 mm

47,6 inç
1208 mm

18,9 inç
480 mm

16,7 inç
424 mm

16,2 inç
412 mm

53,4 inç
1356 mm

47,4 inç
1203 mm
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Destek

SoftBank Robotics Europe
Paris, Fransa

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

SOFTBANK ROBOTICS ve SOFTBANK ROBOTICS logosu, SOFTBANK GROUP şirketinin ticari 
markalarıdır. 
PEPPER ve PEPPER logosu, SOFTBANK ROBOTICS EUROPE şirketinin ticari markalarıdır. 
Bu belgede kullanılan diğer ticari markalar, ticari isimler ve logolar, markaları ve isimlerin sahibi 
olan kuruluşlara veya ürünlerine atıfta bulunur. 
SOFTBANK ROBOTICS diğer marka ve isimlerde mülkiyet menfaati göstermediğini beyan eder. 
PEPPER'ın tasarımı SOFTBANK ROBOTICS EUROPE'a aittir. Bu belgedeki bütün resimler bağlayıcı 
değildir, değiştirilebilir ve SOFTBANK ROBOTICS EUROPE şirketinin mülkiyetindedir.
SoftBank Robotics Europe - 43 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - Fransa
RCS Paris 483 185 807 - SAS au capital de 8 627 260 

SoftBank Robotics China Corp
Shanghai, Çin

SoftBank Robotics Corp
Tokyo, Japonya

Pepper’ın bir sorunu varsa
Robotunuzla ilgili bir sorununuz varsa, iletişim kurmadan önce aşağıdaki noktaları 
kontrol edin. Destek: 
• Durdurma butonunun kilidi açıldı mı?
• Akü şarjı dolu mu?
• Pepper’ı kapatıp tekrar açık konuma getirdiniz mi? 
Pepper hala çalışmıyorsa:
1. Robotunuzun Seri Numarasını alın.

2. Destek birimiyle iletişim kurun.

Metin & Sayılar
AP99XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

www.softbankrobotics.com/support
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