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Copyright © 2020 PuduRobotics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PuduRobotics Inc. mag geen enkele 
rechtspersoon of fysieke persoon de inhoud van deze handleiding geheel of gedeeltelijk 
namaken, reproduceren, kopiëren of vertalen. Deze mag op geen enkele wijze (elektronisch, 
fotokopieën, opname, enz.) worden verspreid met het doel winst te maken. Productspecificaties 
en informatie in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie en kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders aangegeven, dient deze 
handleiding alleen als richtlijn en vormt deze geen garantie van welke aard dan ook.

Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik onder voorwaarde dat 
dit apparaat geen schadelijke interferentie veroorzaakt (1) dit apparaat mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, 
met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, kunnen de bevoegdheid van de 
gebruiker om de apparatuur te bedienen teniet doen.
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, 
overeenkomstig onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur 
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt 
in overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is 
echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een particuliere omgeving.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden 
vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de 
interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
-- De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
-- De afstand vergroten tussen de apparatuur en de ontvanger.
-- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
-- De verkoper of een ervaren radio/tv-technicus om hulp vragen.
Om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC, moet deze apparatuur worden geïnstalleerd 
en gebruikt op een minimale afstand van 20 cm van uw lichaam: Gebruik alleen de meegeleverde antenne.
FCC ID: 2AV7T-HL100
De W52- en W53-band mogen alleen binnenshuis worden gebruikt.

Verklaring: CATALOGUS
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Inhoud van de verpakking
Standaard:
Robot × 1, Bella-gebruikershandleiding × 1, kwaliteitscertificaat × 1, garantiekaart × 1, 
oplaadkabel × 1, QR-code × 100, aan/uit-sleutel × 1

Geavanceerd:
Robot × 1, Bella-gebruikershandleiding × 1, kwaliteitscertificaat × 1, garantiekaart × 1, 
oplaadkabel × 1, aan/uit-sleutel × 1, locatiesticker × 1
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1. Plaats GEEN voorwerpen die zwaarder zijn dan het maximaal toegestane gewicht van 
het dienblad: 10 kg/dienblad (standaard), 5 kg/dienblad (afgesloten)
2. Klik op Voltooien om onmiddellijk door te gaan met de volgende taak. Pak eerst de 
etenswaren voordat u op Voltooien klikt.
3. Pak de etenswaren niet op of plaats geen etenswaren wanneer de robot in beweging 
is. Klik indien nodig op het scherm om de robot te pauzeren en pak of plaats dan de 
etenswaren. De pauzetijd in de cruise-modus is 20 seconden, de pauzetijd in andere 
modi is 10 seconden, na de pauze zal de robot automatisch verderlopen.
4. Druk of tik NIET hard op het scherm.
5. Trek NIET aan de robot tijdens bedrijf.
6. Duw de robot NIET naar achteren wanneer deze is ingeschakeld.
7. Als de robot in de verkeerde positie terechtkomt als gevolg van bijvoorbeeld blokkades, 
pauzeer de taak dan en duw de robot naar de juiste route om de taak voort te zetten.
8. In het geval van een botsing annuleert of pauzeert u de huidige taak en voert u de 
taak opnieuw in. Blokkeer de robot NIET kunstmatig.
9. Als de robot niet is voorzien van speciale, op maat gemaakte dienbladen, wordt het in 
principe niet aanbevolen om soep met de PuduBot te serveren. Zorg er bij gebruik voor 
dat de soep niet kan rondspatten en brandwonden veroorzaken.
10. Let op als de robot tijdens het rijden van toestand verandert. Vermijd de robot 
wanneer deze heet servies of soepterrines vervoert om botsingen met de robot en 
brandwonden te voorkomen.
11. De bovenste camera wordt gebruikt voor het nauwkeurig positioneren van de robot. 
Dek de robot NIET af tijdens het starten en lopen.
12. Tik NIET op de robot en voer geen andere handelingen uit, anders kan schade aan de 
apparatuur worden veroorzaakt.

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies
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1. De robot is geschikt voor gebruik in omgevingen met een vlakke ondergrond, zoals 
vloeren, tegels en dunne tapijten. De robot is niet geschikt voor gebruik in omgevingen 
met trappen, te steile hellingen of te nauwe doorgangen.
2. Het wordt afgeraden om de robot te gebruiken op een natte ondergrond of in plassen water.
3. De robot kan blijven hangen of verstrikt raken in rommel op de grond zoals de 
voedingskabel die is gevallen. Verwijder losliggende voorwerpen vóór gebruik.
4. Het gebruik van dit product bij duidelijk aanwezige uitsteeksels zoals dorpels kan ertoe leiden 
dat de etenswaren verstrooid raken. Zorg ervoor dat de uitsteeksels maximaal 1 cm hoog zijn.
5. De minimale doorgangsbreedte van de robot moet groter zijn dan 80 cm, de breedte van de 

lange doorgang moet groter zijn dan 1 m; als de breedte groter is dan 2 m, kunnen twee robots 

worden ingesteld om in tegengestelde richting langs elkaar heen te bewegen (de specifieke breedte 

wordt door het technische personeel beoordeeld op basis van het feitelijke scenario), anders gaat de 

robot de tegenligger uit de weg; de standaardingang van de keuken moet breder zijn dan 1,2 m, 

indien dit minder dan 1,2 m is, kan dit leiden tot opstoppingen van mensen en robots. 

6. Volledig zwarte (zoals plinten), spiegelende (zoals muren) of volledig transparante 
(zoals glas van vloer tot plafond) voorwerpen op 16~22 cm van de grond kunnen de 
radarreflectie van de robot verstoren, waardoor de robot abnormaal gaat bewegen. Het 
kan nodig zijn om een aantal wijzigingen aan te brengen op de locatie zodat de radar 
kan worden teruggekaatst (zoals het aanbrengen van stickers).

Milieu-informatie

Minimale doorgangsbreedte is 0,8 m

Minimale doorgangsbreedte is 2 m

7. De plafondhoogte ligt binnen een bereik van 2-8 meter (indien hoger of lager is wellicht 
een technische evaluatie nodig); voor een hoogte van bijvoorbeeld 3 meter moet om de 
2 meter een grafische markering worden aangebracht. Er mogen zich geen lampen of andere 
sterke lichtbronnen binnen 30 cm rond de grafische markering bevinden. (Gegevens voor 
specifieke intervallen moeten worden verstrekt door de afdeling Technologie)

8. De maximale klimhoek van de robot is 7,5°, maar om te voorkomen dat gerechten 
omvallen, wordt aanbevolen de helling binnen 5° te houden; om mogelijke risico's te 
voorkomen die worden veroorzaakt door het heen en weer glijden van de robot mag 
u de robot niet pauzeren terwijl deze omhoog rijdt; om te voorkomen dat de robot per 
ongeluk valt op een helling mag de helling niet smaller zijn dan de minimale doorgangs-
breedte van 80 cm en mag de hellingshoek niet groter zijn dan 5°.

Markering

5°

5°

7,5°

16~22 cm
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9. Houd een ruimte aan van 35 cm tussen twee robots die naast elkaar op het stand-bypunt 
worden geplaatst, en een afstand van 15 cm van de achterwand en 35 cm van de zijwand.

10. Hekken of andere blokkeringen moeten worden geplaatst op locaties waar het 
risico bestaat dat de robot valt, zoals de rand van de trap of het begin van een 
helling.

15 CM

35 CM35 CM 35 CM 35 CM

1. 1. Als het resterende vermogen van de robot minder dan 20% bedraagt, moet u de 
robot zo snel mogelijk opladen. Langdurig gebruik met laag vermogen kan de levensdu-
ur van de accu verkorten.
2. Controleer voordat u de robot oplaadt of de accu van de robot in de robot is geplaatst. 
Het is verboden de robot zonder accu op te laden.
3. Het is ten strengste verboden om de afneembare accu te verwijderen tijdens het opladen.
4. Het is ten strengste verboden om de afneembare accu te verwijderen als de stroom is ingeschakeld.

5. Na het opladen moet u de stekker zo snel mogelijk uit het stopcontact halen. Laad de 
robot niet langer op als de accu vol is.
6. Als de robot langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de robot vergrendelen met de 
sleutelschakelaar en de stroomvoorziening uitschakelen om de accu te beschermen.
7. Gebruik altijd de specifieke accu en oplaadapparatuur die door de oorspronkelijke 
fabriek zijn geleverd. Het is ten strengste verboden om een niet-originele oplader te 
gebruiken om de robot op te laden.
8. Laad de robot op met de voedingsspanning die staat vermeld op het typeplaatje van de oplader.

9. De afneembare accu mag alleen worden opgeladen met de originele oplader. De voortgang 
van het opladen van de accu kan worden afgelezen via de lampjes. Hieronder vindt u de details:

10. Zorg ervoor dat de robot is uitgeschakeld voordat u de accu vervangt. Het is ten 
strengste verboden om de accu te vervangen wanneer de robot NIET is uitgeschakeld.
11. Zorg ervoor dat de ingangsspanning overeenkomt met de vereiste spanning. Als dit 
niet het geval is, kan de oplader beschadigd raken.
12. Bescherm de oplaadkabel zorgvuldig en verdraai of rek de draad niet uit.
13. Wijs een persoon aan die verantwoordelijk is voor het opladen van de robot. Laat de 
robot of de accu niet zonder toezicht achter tijdens het opladen.

Voeding en voedingsvereisten

Huidige resterende accucapaciteit

0%~10%

10%~25%

25%~50%

50%~75%

75%~90%

90%~100%

Rood

Verlichtingsmodus

Blauw

Blauw

Blauw

Blauw

Groen
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1. Plaats GEEN open vuur en GEEN brandbare vaste stoffen, gassen of vloeistoffen op het dienblad.
2. Het is verboden reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren wanneer de 
robot is ingeschakeld.
3. Om de veiligheid te garanderen wordt het aanbevolen de snelheid van de robot af te stellen op 

gemiddeld of laag, en is het verboden om vóór de robot te spelen, dit om onnodig letsel te voorkomen.

4. Tijdens het rijden van de robot is het niet toegestaan om tijdelijke veranderingen aan te 
brengen in de lading van het dienblad. Alle handelingen moeten worden uitgevoerd nadat 
op het scherm is geklikt om de robot te pauzeren.
5. Wanneer de robot etenswaren serveert in de omgeving van het aangegeven tafelnummer, 
mag u geen handelingen uitvoeren, zoals het oppakken van etenswaren, voordat de robot 
tot stilstand is gekomen, om vallen van etenswaren of letsel als gevolg van een onvoorziene 
botsing te voorkomen.
6. Als de robot weggaat en het scherm niet werkt, of als zich andere noodsituaties voordoen, 
trap dan met uw voet tegen de noodschakelaar op de laadpoort.
7. Dit product is een robot op wielen, het gebruik is beperkt tot een vlakke binnenomgeving (gladde 

ondergrond, helling van minder dan 5 graden, uitsteeksels van niet meer dan 1 cm). Gebruik de 

robot NIET in buitenomgevingen (zoals open balkons) of op oneffen vloeren (zoals trappen).

8. Gebruik het apparaat NIET in een omgeving waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 
50 °C of lager dan 0 °C, of wanneer er vloeistof of viskeuze materialen op de vloer liggen.
9. Leg alle soorten draden in de omgeving aan de kant voordat u de robot gebruikt om te 
voorkomen dat de draden worden meegesleept wanneer de robot in werking is. Ruim 
scherpe voorwerpen op de vloer (zoals restanten van decoratie, glas of spijkers) op om 
schade te voorkomen aan het onderstel.

14. Laad de robot niet op in de buurt van brandbare of explosieve materialen.
15. De robot moet op een droge locatie worden opgeslagen en opgeladen, bij normale 
temperaturen. Het is ten strengste verboden de robot en de oplader in een omgeving 
met hoge temperaturen (> 40 °C) te plaatsen, en water mag de machine onder geen 
beding binnendringen.
16. Het is ten strengste verboden de oplader in botsing te laten komen met externe 
voorwerpen waardoor schade aan de oplader wordt toegebracht.
17. Als de oplader beschadigd is en de laadstroom abnormaal is, moet u de lader zo snel 
mogelijk vervangen.
18. Als het robotalarm afgaat, koppelt u het oplaadapparaat onmiddellijk los.

10. Als u de robot wilt duwen of verplaatsen terwijl deze beweegt, tikt u eerst op het 
scherm om te pauzeren.
11. Mors GEEN vloeistof in het product.
12. Plaats GEEN niet-transporteerbare voorwerpen (waaronder kinderen, huisdieren) op 
een stilstaande of bewegende robot.
13. De robot heeft een automatische functie om obstakels te vermijden, maar het is ten 
strengste verboden de robot plotseling te blokkeren tijdens de werking met hoge 
snelheid, dit kan ongelukken veroorzaken.
14. Het detectiegebied voor dode hoeken van de robot wordt hieronder weergegeven.

Veiligheidsinstructies

* Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongelukken die worden 
veroorzaakt door ongepast gebruik.
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Beschrijving van onderdelen

Productsamenstelling

Voorzijde

Aan/uit-schakelaar

Laadsnoer

Noodstopschakelaar

Achterzijde

[1] Positioneringssensor
[2] Scherm
[3] Dieptesensor
[4] Lidar
[5]  Aan/uit-schakelaar
[6] Dienblad
[7] Aandrijfwiel
[8] Hulpwiel
[9] Noodstopschakelaar
[10] Oplaadaansluiting
[11] Sleutelschakelaar
[12] Knipperlicht
[13] Oorverlichting

Bovenzijde

[2]

[3]

[5] 

[6] 

[4]

[7]
[8]

[10]

[1]

[11]

[9] 
[12]

[13]

STOP
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Prestatieparameters

Model

Bedrijfsspanning

Oplaadtijd

Ingangsvermogen

Levensduur accu

Kruissnelheid

Aantal dienbladen

Belasting dienblad

Hellingshoek

Schermspecificaties

Materiaal van de robot

Accucapaciteit

Gewicht robot

Afmetingen robot

Uitgangsvermogen

Audiovermogen

Levensduur

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Bedrijfsvochtigheidsgraad

Verontreiniging omgeving

Bedrijfshoogte

Werkomgeving

Behuizing

Oplaadmethode

DC 23-29,4 V

4,5 u

12-24 u

0,5~1,2 m/s instelbaar

4 lagen

55 kg

Maximaal 7,5° en 5° voor veilig serveren van gerechten
(afhankelijk van het feit of de geserveerde etenswaren gemakkelijk worden gemorst)

10,1" HD-kleurentouchscreen

ABS/aluminiumlegering van luchtvaartkwaliteit

21000 mAh

565*537*1290 (mm)

20 W * 2 stereo 

5 jaar

0~40 °C

-40~65°

85%

Klasse 3

minder dan 2000 m

Binnenshuis, vlakke en effen ondergrond

IP20

Handmatig aansluiten en opladen

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

29.0V, 8A

Afmetingen en hoogte dienblad

Afmetingen 
dienblad:
410 x 500 mm

Hoogte tussen dienbladen:
230 mm

Hoogte tussen dienbladen:
200 mm

Hoogte tussen dienbladen:
200 mm

Hoogte tussen dienbladen:
180 mm

SV1, BL100, BL110, BL101, BL102, BL111

SV1/BL100/BL101/BL111: 10 kg/laag BL110: 5 kg/laag

13 14
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Oplaadmodus: Sluit de oplaadinterface van de robot aan op de oplaadkabel om er zeker 
van te zijn dat de oplaadpoort van de robot is aangesloten op de oplaadkabel. Als de 
verbinding tot stand is gebracht, geeft de robot aan dat hij wordt opgeladen.

Voedingsvereisten:
1. Om de efficiëntie van de robot en de levensduur van de accu te garanderen, moet u 
ervoor zorgen dat de robot te allen tijde een acculading van minimaal 10% heeft;
2. Als het vermogen lager is dan 10%, is de accu van de robot bijna leeg en moet deze zo 
snel mogelijk worden opgeladen;
3. Als het vermogen lager is dan 2% wordt de accu beschermd. De robot kan de taak dan 
niet uitvoeren en moet voor gebruik worden opgeladen.

Op het scherm wordt aangegeven dat 
het apparaat wordt opgeladen.

Nadat het opladen is voltooid, wordt 
op het scherm een herinnering 
weergegeven dat de accu vol is.

Zet de robot recht onder de visuele markering 
voordat u de robot inschakelt.

Voordat u het apparaat inschakelt

Houd de aan/uit-knop 0,5 seconden ingedrukt, 
waarna de onderste lichtstrip blauw wordt.

Inschakelen

Het scherm schakelt over naar de bedrijfsmodus, 
wat aangeeft dat het opstarten is gelukt.

opstarten

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt, de 
onderste lichtstrip is uit en het scherm is zwart, 
wat aangeeft dat de robot is uitgeschakeld. Houd 
de UIT-knop 10 seconden ingedrukt om de robot 
geforceerd uit te schakelen (als de robot zich niet 
in een abnormale toestand bevindt wordt deze 
functie niet aanbevolen).

Uitschakelen

Gebruik van het product

Oplaadinstructies

Oplaadinterface

Inschakelen, Uitschakelen, Pauze, Start

67%

Opladen...

100%

Opladen voltooid
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Raak het scherm aan terwijl de robot in beweging 
is om de robot te laten pauzeren.

Pauze

Het scherm opent de pauze-interface.

Gepauzeerd

Als de robot moet blijven lopen, klikt u opnieuw op 
het scherm. Als er in de cruise-modus geen andere 
actie wordt uitgevoerd op de pauze-interface, 
loopt de robot automatisch verder na 20 secon-
den, in andere modi is dit na 10 seconden.

Lopen

De modi kunnen naar wens worden geselecteerd om toe te passen op verschillende 
bedrijfsscenario's. De robot heeft zes modi: afleveringsmodus, cruise-modus, modus 
direct serveren, verjaardagsmodus, speciale modus en afruimmodus. Nadat de robot is 
ingeschakeld, kan de modus worden geselecteerd via de menubalk.

Selectie modus

In de afleveringsmodus kan de robot worden gebruikt voor het serveren van etenswaren 
aan meerdere tafels. Plaats de door verschillende klanten bestelde gerechten op 
meerdere dienbladen en voer vervolgens de bijbehorende tafelnummers in. De robot 
kan de beste route plannen en de gerechten serveren. Nadat de gerechten zijn 
geserveerd, keert de robot automatisch terug naar de ophaallocatie.

Afleveringsmodus

In de cruise-modus kan de robot drankjes, desserts, snacks of servetjes meenemen voor 
zelfbediening, via het door de bedieningsmedewerker ingestelde pad en kan gasten via 
spraak uitnodigen om iets te proberen of te proeven.

Cruise-modus

Pauze
Tik op het scherm om

het serveren voort te zetten

Ga binnen 10 seconden door met serveren

91%

10

TerugTaak wijzigen
Van tevoren

ophalen Alles annuleren

12

3

Start uit

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct 
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug

17 18
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In deze modus kan de robot een eenrichtingstaak uitvoeren. U kunt een tafelnummer, 
afwasruimte of andere locatie invoeren als bestemming, na de levering sluit de robot de 
taak automatisch af en keert niet terug naar de ophaallocatie. U kunt vervolgens een 
nieuwe bestemming invoeren.

Modus direct serveren

In de verjaardagsmodus kan de robot verjaardagstaarten of geschenken brengen en de 
ingestelde muziek onderweg automatisch afspelen.

Verjaardagsmodus

als u deze modus hebt geselecteerd, wordt u gevraagd achtergrondmuziek te selecteren. 
Deze modus is geschikt voor speciale scenario's, zoals huwelijksaanzoeken en zegenin-
gen, de robot kan snel achtergrondmuziek voor de gelegenheid selecteren.

Speciale modus

1

De afleveringsmodus is een veelgebruikte modus. De taak afleveringsmethode wordt gebruikt 
voor het serveren van etenswaren op een aangewezen locatie. De specifieke stappen zijn als volgt:

Afleveringsmodus

1. Selecteer de afleveringsmodus op de locatie 
waar de etenswaren worden afgeleverd.
2. Plaats het eten op het dienblad.

3. Klik op het dienblad met de etenswaren 
en selecteer het tafelnummer waar deze 
naartoe moeten. De hogergeplaatste 
dienbladen worden standaard geselect-
eerd en u kunt het bijbehorende tafelnum-
mer selecteren.
4. Nadat het tafelnummer is ingevoerd, 
klikt u om het serveren te starten. De 
robot begint dan met de taak.

5. De robot arriveert snel op de 
aangewezen locatie via het vastgestelde 
traject. Tijdens het serveerproces kunt u 
het robotscherm aanraken om de 
opdracht te stoppen. De robot stopt 
onmiddellijk en wacht af. Als er na 10 
seconden geen aanraakopdracht wordt 
ontvangen, gaat de robot verder met de 
taak.
6. Nadat de robot is gepauzeerd, opent 
het scherm deze interface en kunt u 
bewerkingen uitvoeren zoals het wijzigen 
van de taak, het van tevoren meenemen 
van etenswaren, het annuleren van alle 
taken of terugkeren.

Klik om het nummer van de tafel te 
wijzigen

Klik om de huidige serveertaak te 
annuleren

Klik om alle serveertaken te annuleren

Klik op om terug te keren naar de 
ophaallocatie

Pauze
Tik op het scherm om het 
serveren voort te zetten

Ga binnen 10 seconden door met serveren

91%

10

12

TerugTaak wijzigen
Van tevoren 

ophalen Alles annuleren

Start uit

Start 

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct 
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug
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1. Selecteer aan het begin de cruise-mo-
dus.

7. Op de bestemming van de taak laat de 
robot een gesproken prompt horen om 
gasten te laten weten dat hun eten is 
gearriveerd. De gast kan op het scherm 
tikken om zijn eten te pakken.
8. De robot keert automatisch terug naar 
de ophaallocatie en wacht op de volgende 
taak.

2. Selecteer de automatische cruise-route.
3. Selecteer Start en de robot start de 
cruise-taak.

4. Tijdens het cruise-proces kunt u het 
robotscherm aanraken om de opdracht te 
stoppen. De robot stopt onmiddellijk en 
wacht af. Als er na 20 seconden geen 
aanraakopdracht wordt ontvangen, gaat 
de robot verder met de taak.

De cruise-modus is een veelgebruikte modus, de robot patrouilleert in een specifieke 
omgeving die een groot gebied bestrijkt, de specifieke stappen zijn als volgt:

Cruise-modus

De verjaardagsmodus wordt gebruikt om cadeaus te brengen en verjaardagsliedjes af te 
spelen in het verjaardagsscenario. De specifieke stappen zijn als volgt:

Verjaardagsmodus

1. Selecteer de verjaardagsmodus op de locatie 
waar de etenswaren worden afgeleverd.

2. Plaats het geschenk op het dienblad. Er 
wordt slechts één bestemming tegelijk 
ondersteund.
3. Selecteer het tafelnummer van de 
bestemming.
4. Nadat het tafelnummer is ingevoerd, 
klikt u om het serveren te starten. De 
robot begint dan met de taak. De robot 
begint de afspeellijst af te spelen die is 
ingesteld in de verjaardagsmodus.

5. Als u gerechten wilt pakken, ga dan 
voor de robot staan of raak het 
robotscherm aan. De robot stopt dan met 
lopen en het scherm schakelt over naar de 
pauzepagina, wat aangeeft dat de robot 
stopt met lopen en dat de gasten hun 
gewenste gerechten kunnen pakken.
6. Nadat alle gerechten zijn gepakt hoeven 
de gasten alleen nog maar opnieuw op 
het robotscherm te tikken of langer dan 
20 seconden te wachten. De robot keert 
dan weer terug naar de bedrijfsmodus.

91%Cruise-modus

Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Start uit

Pauze
Tik op het scherm om het serveren voort te zetten

Ga binnen 20 seconden door met serveren

91%

Terugkeren annuleren

91%

12
Geserveerd

12
Klaar!

Start uit

Start uit

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug

Start uit

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct 
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug
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5. De robot arriveert snel op de aangewezen 
locatie via het vastgestelde traject. Tijdens het 
serveerproces kunt u het robotscherm 
aanraken om de opdracht te stoppen. De 
robot stopt onmiddellijk en wacht af. Als er na 
5 seconden geen aanraakopdracht wordt 
ontvangen, gaat de robot verder met de taak. 
Na de pauze opent het scherm deze interface 
en kunt u bewerkingen uitvoeren zoals het 
wijzigen van de taak, het van tevoren 
meenemen van etenswaren, het annuleren 
van alle taken of terugkeren.

4. Tijdens het verplaatsingsproces kunt u 
het robotscherm aanraken. De robot stopt 
onmiddellijk en wacht af. Als er na 20 seconden 
geen aanraakopdracht wordt ontvangen, 
gaat de robot verder met de taak.
5. Nadat de bestemming is bereikt, keert 
u terug naar de hoofdinterface van de 
modus direct serveren, selecteert u een 
bestemming en kan de robot doorgaan 
met de volgende taak.

6. Nadat de bestemming van de taak is 
bereikt, klikt u op "Voltooien" zodat de 
robot terugkeert naar de ophaallocatie.

In de modus direct serveren kan elke gewenste tafel, overdrachtslocatie of serveerlocatie 
worden ingesteld in de robot. De specifieke stappen zijn als volgt:

Modus direct serveren

1. Selecteer de modus direct serveren.

2. Selecteer een bestemming. In de 
modus direct serveren kunt u slechts 
één bestemming selecteren.
3. Bevestig de bestemming, de robot 
begint te werken.

91%

12
Geserveerd

12
Klaar!

TerugTaak wijzigen

91%

12

Pauze
Tik op het scherm om het 
serveren voort te zetten

Ga binnen 10 seconden door met serveren

Van tevoren 
ophalen Alles annuleren TerugTaak wijzigen

91%

12

Pauze
Tik op het scherm om het 
serveren voort te zetten

Ga binnen 10 seconden door met serveren

Van tevoren 
ophalen Alles annuleren

Start uit

Start uit

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct 
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug
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2. Plaats gerechten of geschenken op 
het dienblad. Er wordt slechts één 
bestemming tegelijk ondersteund.

5. De robot arriveert snel op de aangewezen 
locatie via het vastgestelde traject. Tijdens 
het serveerproces kunt u het robotscherm 
aanraken om de opdracht te stoppen. De 
robot stopt onmiddellijk en wacht af. Als er 
na 10 seconden geen aanraakopdracht 
wordt ontvangen, gaat de robot verder 
met de taak.

6. Nadat de bestemming van de taak is 
bereikt, klikt u op "Voltooien" zodat de 
robot terugkeert naar de ophaallocatie.

3. Selecteer de achtergrondmuziek die 
voor het serveren wordt gebruikt en kies 
het tafelnummer waar het eten moet 
worden geserveerd.
4. Nadat het tafelnummer is ingevoerd, 
klikt u om het serveren te starten. De robot 
begint met de taak en de afspeellijst die is 
ingesteld voor de speciale modus wordt 
afgespeeld.

91%

Selecteer de muziek die u wilt afspelen

Naam van het nummer

Naam van het nummer

Naam van het nummer

Naam van het nummer

Naam van het nummer

Bevestigen

Speciale modus

91%

12
Geserveerd

12
Klaar!

TerugTaak wijzigen

91%

12

Pauze
Tik op het scherm om het 
serveren voort te zetten

Ga binnen 10 seconden door met serveren

Van tevoren 
ophalen Alles annuleren

De speciale modus wordt gebruikt om etenswaren te serveren met de robot in een 
speciaal scenario. U kunt snel de muziek instellen die wordt afgespeeld tijdens het 
serveren van voedsel, de specifieke stappen zijn als volgt:

Speciale modus

1. Selecteer de speciale modus op de 
locatie waar de etenswaren worden 
afgeleverd. Start uit

Start uit

Afleveringsmodus Cruise-modus Modus direct 
serveren

Afruimmodus

Muziek

Speciale 
modus

Verjaardagsmodus Instelling

Terug
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Een abnormale toestand van de robot 
of een onverwachte situatie kan schade 
aan de omgeving veroorzaken. De 
gebruiker kan de noodstopschakelaar 
op de achterkant van de robot indrukken 
om de robot tot stilstand te brengen.

Met de sleutelschakelaar kan de robot 
worden in- en uitgeschakeld en kan de 
robot worden vergrendeld. De locatie 
van de sleutelschakelaar wordt 
hieronder weergegeven.

Noodbediening Sleutelschakelaar

Serveerfuncties

In de functie "Kaartinstellingen" kunt u uit meerdere kaarten kiezen. Selecteer terwijl de 
robot in de één-op-één parkeermodus staat de huidige kaart om de parkeerlocatie voor 
de robot in te stellen.

Kaartinstellingen

De functie "Spraakinstellingen" biedt de mogelijkheid om spraakpakketten te vervangen. 
Ook vindt u hier de aangepaste instellingen voor spraak tijdens de cruise-modus.

Spraakinstellingen

1. Controleer de beschikbare 
spraakpakketten op updates en selecteer 
om de spraakpakketten te downloaden.
2. Selecteer na het downloaden het 
bijbehorende spraakpakket dat u wilt 
vervangen.
3. Selecteer "Standaard" om het 
standaardspraakpakket weer opnieuw in 
te stellen
4. Houd het spraakpakket ingedrukt om 
het te verwijderen.

In de volgende gevallen zal de robot stoppen met werken en gaat er een alarm af, de 
tablet-interface geeft de bijbehorende instructies en de robot heeft uw hulp nodig.

Alarmdisplay

Alarmdisplay Oplossingen

Accu is te ver ontladen

Positionering ontbreekt

Duw de robot naar achteren om op te laden (Afbeelding 1)

Duw de robot recht onder de visuele markering (Afbeelding 2)

Opgeschort Plaats de robot op een vlakke ondergrond

Het aandrijfwiel, hulpwiel zit vast 
of is verstrikt geraakt Reinig het aandrijfwiel, hulpwiel

(Afbeelding 1) (Afbeelding 2)

Tips

Accu bijna leeg. Laad de accu op

Begrepen

100%

Volume-instellingen

91%

Spraakinstellingen

Afspeelinterval

Spraakpakket selecteren

Standaard spraakpakket

Spraakpakket_1

Spraakpakket_2

Spraakpakket_3

Spraakpakket_4

Spraakpakket_1

Spraakpakket_2

Spraakpakket_3

Spraakpakket_4

Spraakpakket_5

Verwijderen Bijwerken

Bijwerken

Downloaden

Downloaden

5 s 10 s 15 s 20 s 25 s

Door de gebruiker gedefinieerde instellingen van spraak tijdens cruise-modus

Spraak tijdens cruise-modus Toevoegen aan

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Basisinstellingen

WLAN

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

Instellingen

Serveerpoort_1

91%

Basisinstellingen

WLAN

Kaartinstellingen

Volume-instellingen

Snelheidsinstellingen

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

Kaart selecteren

Kaart_1

Kaart_1

Kaart_1

Kaart_1

Serveerpoort selecteren

Serveerpoort_1

Serveerpoort_1

Instellingen

Ik ben verdwaald. Duw me onder de positioneringsmarkering.

SLEUTE-
LSCHAKELAAR

STOP
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De stappen voor aangepaste instellingen van de spraakbediening van de cruise-modus zijn als volgt:

1. Selecteer "Spraak toevoegen" om het 
bewerkingsvenster voor gesproken tekst 
te openen, voer de tekst in die moet 
worden afgespeeld en klik op OK om 
een aangepaste stem te genereren.
2. Meerdere stemmen kunnen worden 
toegevoegd. Als er meerdere stemmen 
worden geselecteerd, worden deze 
willekeurig afgespeeld.
3. Schakel de spraakschakelaar van de 
cruise-modus uit om terug te keren naar 
het standaardspraakpakket
4. Klik voor een voorbeeld van de stem, 
houd een spraakpakket ingedrukt om het 
te verwijderen.

Met de functie "Snelheidsinstellingen" kunt u de snelheid van de afleveringsmodus en de cruise-mo-
dus instellen, u kunt kiezen uit snelheidsinstellingen van 0,5 m/s, 0,6 m/s, 0,7 m/s, 0,8 m/s en 0,9 m/s.

Snelheidsinstellingen

De afspeelinhoud van de puntmatrix in de cruise- en terugkeermodus kan worden 
ingesteld, deze ondersteunt zowel Chinees als Engels.

Instelling led-puntmatrix
Opmerking: De inbedrijfstelling van de robot is een geavanceerde vorm van bediening, raadpleeg technisch 
ondersteuningspersoneel voordat werkzaamheden worden uitgevoerd. Het bedrijf aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor ongelukken die worden veroorzaakt door onbevoegd gebruik.

Met de functie "Versie-upgrade" kunt u de huidige versie controleren en zien of deze 
up-to-date is. Als deze niet up-to-date is, kunt u ervoor kiezen om te controleren op 
updates, de meest recente versie te downloaden en te installeren.

Versie-upgrade

Selecteer "Geavanceerde instellingen" om de afruimmodus te selecteren. U kunt ook de 
snelheid instellen voor de afleveringsmodus en de cruise-modus, u kunt kiezen uit 1,0 
m/s, 1,1 m/s en 1,2 m/s.

Geavanceerde instellingen

Volume-instellingen

91%

Spraakinstellingen

Afspeelinterval

Spraakpakket selecteren

Standaard spraakpakket

Spraakpakket_1

Spraakpakket_2

Spraakpakket_3

Spraakpakket_4

Spraakpakket_1

Spraakpakket_2

Spraakpakket_3

Spraakpakket_4

Spraakpakket_5

Verwijderen

Bijwerken

Bijwerken

Bijwerken

Downloaden

Downloaden

5 s 10 s 15 s 20 s 25 s

Door de gebruiker gedefinieerde instellingen van spraak tijdens cruise-modus

Spraak tijdens cruise-modus Toevoegen aan

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Proefversie afspelen

Basisinstellingen

WLAN

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

Instellingen

91%

Snelheidsinstellingen

Snelheid afleveringsmodus（m/s）

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Snelheid terugkeren （m/s）

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Instellingen

Volume-instellingen

Basisinstellingen

WLAN

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

91%

Software-update

Controleren op update

Huidige programmaversie

De huidige versie is de meest recente

1.2.3

Snelheidsinstellingen

Instellingen

Volume-instellingen

Basisinstellingen

WLAN

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

91%

Geavanceerde 
instellingen

Snelheid afleveringsmodus（m/s）

Kruissnelheid （m/s）

0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,20,6

0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,20,6

Snelheidsinstellingen

Volume-instellingen

Basisinstellingen

WLAN

Dienbladinstellingen

Versie-update

Fouten herstellen

Instellingen

91%

Tekstinhoud terugkeren

Tekstinhoud cruise-modus

Tekstinhoud pauze

Verbonden/Niet verbonden

Fouten herstellen

Instellingen voor inhoud puntmatrix

Snelheidsinstellingen

Versie-update

Instelling led-puntmatrix

Sensor dienblad

Volume-instellingen

Basisinstellingen

WLAN

91%

Instellingen voor inhoud puntmatrix

Tekstinhoud terugkeren

Tekstinhoud cruise-modus

Tekstinhoud pauze

Verbonden/Niet verbonden

Snelheidsinstellingen

Versie-update

Instelling led-puntmatrix

Sensor dienblad

Volume-instellingen

Basisinstellingen

WLAN

Fouten herstellen
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Selecteer de schakelaar "Muziek" om het afspelen en het starten van de muziek te regelen.

Muziekfunctie

Selecteer "Lijst bewerken" om de muziekinstellingen van elke muziekmodus weer te 
geven. Klik op de bijbehorende lijst om de muziekafspeellijst weer te geven. Met de 
functie "Menu bewerken" kunt u de configuratielijst wijzigen en op "Muziek toevoegen" 
klikken om andere muziek te in te stellen.

Muziekafspeellijst

De gebruiker kan een mobiele telefoon gebruiken om verbinding te maken het dezelfde 
wifi-netwerk als de robot en kan dan direct muziek uploaden. Wanneer u muziekbestanden 
uploadt, moet u ervoor zorgen dat de geüploade bestanden een muziekindeling hebben.

Muziek importeren

Afhankelijk van de grootte van het restaurant zijn er drie mogelijkheden om de robot te parkeren.

1. Eén-op-één parkeren: Voor elke robot kunnen vaste parkeerlocaties worden ingesteld.

2. Vrije modus: Meerdere parkeerlocaties kunnen worden ingesteld voor de robots en de 
robots kunnen worden geparkeerd op basis van prioriteit.

3. Modus voor bijvullen bij parkeren: Naast de instellingen van parkeerlocaties in 1) en 2) 
kunt u ook tijdelijke parkeerlocaties in andere gebieden instellen. Als er een locatie 
beschikbaar is, kan de robot automatisch naar de parkeerlocatie gaan om bij te vullen. 
Als een robot op een niet-parkeerlocatie parkeert zonder dat er een taak is toegewezen, 
kunt u de opdracht "Terugkeren" kiezen om de robot automatisch naar de parkeerlocatie 
terug te laten keren, of kunt u de robot naar de parkeerplek duwen.

Opmerking: De robot op de tijdelijke locatie geeft "Tijdelijk geparkeerd" weer in de 
normale toestand. Als er een locatie beschikbaar is in de ophaallocatie, gaat de robot 
automatisch naar de ophaallocatie om te parkeren.

Wanneer de robot niet in beweging is, kan deze door middel van spraak worden gewekt 
voor spraakinteractie met de robot.

1. Spraakinteractie is afhankelijk van het netwerk. Als de netwerkverbinding uitvalt, is 
spraakinteractie niet mogelijk.
2. Nadat Spraak is geselecteerd, geeft de interface de spraakinhoud weer.
3. De inhoud van de systeemrespons wordt afgespeeld met spraak en de specifieke 
tekstinhoud wordt weergegeven op de interface.
4. Tik op het scherm om de spraakinteractie te beëindigen en de spraakactivering te 
beëindigen. Het systeem wordt ook automatisch afgesloten als er gedurende een 
bepaalde periode geen interactie plaatsvindt.

Aanwijzingen voor spraakinteractie

Parkeerinstructies

91%

Muziek in-/uitschakelen

Bestandsbeheer Lijst bewerken Muziek importeren

Muziek

Lijst bewerken 91%

Muzieklijst serveren

Afspeellijst terugkeren

Afspeellijst cruise-modus

Afspeellijst verjaardagsmodus

Afspeellijst speciale modus

afspeellijst

afspeellijst

afspeellijst

afspeellijst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

91%

Muziek toevoegen Bewerken

1

2

3

4

5

6

7

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Naam van het nummer
Artiest-Album

Muzieklijst serveren

Muziek importeren 91%

Verbind de robot en de telefoon met hetzelfde wifi-netwerk
Selecteer op uw telefoon de bestanden die u wilt importeren (alleen Android)

Tijdelijke stop
Invoeren op de taakinterface 

U kunt het tegen mij zeggen

"Wat voor weer is het vandaag?"

Wat voor weer is het?

Op dit moment is het bewolkt in sommige delen 
van Shenzhen, met een temperatuur van 31 °C.
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Houd het dienblad schoon, gebruik hiervoor een schone katoenen doek. Controleer ten 
minste eenmaal per week of het dienblad schoon is. Wanneer het onderste wiel verstrikt 
is of vastzit door vuil, moet de robot worden opgetild om te worden gereinigd.

Productonderhoud

Dienbladen, aandrijfwiel en hulpwiel

Inspecteer en reinig de positioneringssensor aan de bovenkant en de 3D-sensor voor het 
vermijden van obstakels minstens eenmaal per week. In geval van onverwacht vuil moet u dit 
onmiddellijk verwijderen, zodat de sensoren niet worden geblokkeerd en de werking van het 
product niet wordt gewijzigd. Gebruik een zachte doek of een andere lensreiniger.

Onderhoud sensoren

Houd de robot schoon met een schone katoenen doek. Til de robot niet op, klim niet er 
op, stoot er niet tegenaan, duw er niet tegen, maak de robot niet kapot en stapel geen 
voorwerpen op de behuizing. Als het apparaat abnormaal werkt, verwijder dan geen 
schroeven en open geen afdekkingen zonder toestemming of instructies van onze 
technische ondersteuningsmedewerkers.

Onderhoud behuizing robot

Tijdens het transport van de robot moet worden voldaan aan de vereisten van GB/T 
4857.23-2012 voor transport over de weg van trucks met stalen veren en trillingsdem-
pers. Gebruik vorkheftrucks en andere uitrusting voor transport.

De robot is een duur apparaat. Wanneer u de robot handmatig moet verplaatsen, volgt u 
de onderstaande instructies strikt op. Zoals weergegeven in de afbeelding zijn de linker- 
en rechterprofielen van de robot (aangegeven met de pijlen) de onderdelen die kunnen 
worden belast, u kunt de robot aan dit onderdeel optillen. Vraag twee collega's om het 
profiel aan beide kanten op te tillen, de robot in evenwicht en rechtop te houden tijdens 
het vervoer. Het is ten strengste verboden de robot aan het dienblad op te tillen.

Vervoer van de robot

Er mogen geen andere voorwerpen (zoals ballonnen, prikkeldraad, slogans, enz.) direct 
onder de signalisering worden gehangen, en er mogen geen aanplakbiljetten of 
uithangborden in de buurt van de signalisering worden opgehangen; let erop dat de 
signalisering niet beschadigd raakt tijdens routinematige schoonmaak en onderhoud 
van het plafond, en dat de signalisering niet kan worden verplaatst of gedraaid.

Onderhoud van signalisering

Als de robot niet beweegt, kan de gebruiker het hoofd of de oren van de robot aanraken 
voor interactie met de robot.

1. Bij de eerste aanraking zal de robot een vriendelijke en vrolijke uitdrukking laten zien 
en een stem laten horen.
2. Ga door met aanraken om nog meer aangename uitdrukkingen en stemmen te activeren.
3. Meerdere opeenvolgende aanrakingen zorgen ervoor dat de robot boos wordt.
4. Als de gebruiker de robot blijft aanraken als deze boos is, wordt een zeer boze 
uitdrukking en stem geactiveerd.

Aanwijzingen voor aanraakinteractie
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Als de robot over voldoende accuvermogen beschikt, start u de robot opnieuw onder de 
positioneringsmarkering. Als de zelftest nog steeds mislukt, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met het aftersales-team.

Problemen oplossen

POST mislukt

1. Klik op de interface om de pauzepagina weer te geven. De robot pauzeert, klik 
opnieuw voor normale werking.
2. Gesproken melding "Pardon": Klik op het scherm om de robot te pauzeren. De robot 
bevindt zich dan op de juiste route. Klik vervolgens op Doorgaan.

Robot stopt tijdens bedrijf

De robotinterface geeft de melding "Ik ben verdwaald, duw me recht onder de 
positioneringsmarkering". De robot spreekt nu een verzoek om hulp uit. Duw de robot 
recht onder de positioneringsmarkering.

De melding "Signaalverlies"

1. Controleer of de noodschakelaar is ingedrukt of beschadigd is. Neem contact op met 
de klantenservice als deze beschadigd is.

2. De accu is onvoldoende opgeladen. Sluit de robot aan via de adapter om hem op te 
laden.

3. Neem om andere redenen contact op met de klantenservice.

Robot kan niet normaal opstarten

Aftersales

Voor robots waarvoor een garantie is afgegeven (voor verschillende onderdelen gelden 
verschillende garantietermijnen, berekend vanaf de ontvangst van de robot), biedt Pudu 
een gratis garantie indien:
1. defecten zijn veroorzaakt door niet-menselijke factoren;
2. er geen sprake is van ongeoorloofde demontage, wijziging of toevoeging die niet in de 

gebruikershandleiding is beschreven, of van andere afwijkingen die zijn veroorzaakt 
door niet-menselijke factoren;

3. de S/N-sticker of andere etiketten op de robot niet zijn verwijderd of gewijzigd;
4. een geldig aankoopbewijs, factuur en het bestelnummer worden overlegd;
5. beschadigde onderdelen volgens de vereisten worden teruggezonden aan Pudu.

Gratis garantie 

Wanneer de garantietermijn van de robot is verstreken of als de gratis garantie niet van 
toepassing is, biedt Pudu de volgende aftersales-services tegen betaling:
1. technische ondersteuning online en op afstand, waarbij de klant de technisch 

medewerker helpt bij de diagnose en probleemoplossing; 
2. waar nodig ondersteuning ter plaatse door een technisch medewerker; 
3. vul het "Aftersales-service"-formulier in als niet aan de voorwaarden voor gratis garantie 

wordt voldaan. Klanten betalen voor zowel onderhoud als reserveonderdelen.

Betaalde services

Bij vragen kunt u ons bellen op 400-0826-660.
Openingstijden: 9:30 - 12:30 uur, 13:30 - 18:30 uur, van maandag t/m zaterdag (GMT+8)

Contact
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