
OLULISED VIHJED 
 
! Kasuta Scoobas ainult soovitusliku kogust puhastusvahendit või äädikat. Teised vedelikud või 
puhastusvahendid võivad kahjustada seadet. Seadme vale kasutamise korral kaotab garantii 
kehtivuse. 
 
NB: SCOOBA EUROOPA MUDELITELE EI OLE SPETSIAALSET S COOBA 
PUHASTUSVAHENDIT TOOTE JUURDE LISATUD.   
 
! Ära kasuta Scoobas pleegitajat. Pleegitamisvahendid võivad kahjustada robotit. Seadme vale 
kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse. 
 
! Scooba sisaldab elektroonilisi osi, tegu on elektriseadmega. Ära pane Scoobat vee alla, ega 
pihusta sellele vett. Puhasta seadet ainult kergelt niiske lapiga. 
 
! Hoia ja kasuta seadet ainult toatemperatuuril, külmumine võib kahjustada Scoobat. 
 
! Scoobat ei ole soovitav kasutada lõplikult viimistlemata pindadel, liimimata vahedega 
põrandalaudadel ja parkettidel, laminaatpõrandatel, -parkettidel. Scooba märgpuhastus võib 
kahjustada selliseid pindasid. 
 
! Küsi lisainformatsiooni põranda paigaldajalt, kas ja milliseid puhastusviise teie põrandal 
kasutada võib. 
 
Parima tulemuse saavutamiseks 
 
VIHJE: Scooba on mõeldud töötama koos 45 ml Scooba puhastusvahendiga või 60 ml äädika ja 
vee lahuses. Scoobat on võimalik kasutada ka tavalise puhta veega. 
 

- Eemalda kerged vaibad ning kergmööbel ning kergesti liikuvad asjad põrandalt. 
- Kasuta Virtuaalseina, et juhatada Scoobat ühest ruumist teise. 
- Töö lõpetades tühjenda alati Scooba konteiner (Musta vee kamber ja Puhastusvahendi 

kamber). 
- Hoia Scooba rattad alati puhtad, puhasta Scooba liikuvaid osi regulaarselt. 
- Hoia Scooba alati laadimisasendis (vooluvõrgus). 
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SCOOBA ANATOOMIA 
 
Scoobal on kaks peamist osa: roboti kere ja konteiner. 
 
 
 
 
 
 

  

ROBOTI KERE SCOOBA KONTEINER 
  

 

 

 

Virtuaalseina 
andur PUHASTA POWER 

Konteineri 
käepide 

Takistuse 
andurid 

Põrandat ette 
valmistav kumm 

Imuri Port 

Imuri kumm 

Põhihari 

Serial Port 

Ventiil 

Harja 
eemaldamise 

nupp 

Vacuum port 

Patarei pesa 

Filter 

Konteineri 
käepide 

Musta vee 
kamber 

Puhandusvahendi 
kamber 
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SCOOBA TULED 
 
 
 
 

 
 
 
 

Power nupp Patarei seisund  Start nupp Tähendus 
Punane Patarei tühi  Roheline Puhastab 
Roheline pulseeriv Laeb  Roheline vilkuv 
Roheline püsiv Täislaetud   
Punane vilkuv Patarei ei ole 

paigaldatud 
  

Scooba kuivatab 
oma 
puhastuspead; 
töötsükkel on 
lõpufaasis 

 
 
Hoiatustulede lühikokkuvõte 
 

Hoiatustuled Mida teha 
Kontrolli konteinerit 

 

Puhastustsükkel on 
lõpetatud, tühjenda 
Scooba konteiner  

Kontrolli harja 

 

Eemalda ja puhasta 
hari ja filter 

Olen kinni jäänud 

 

Liiguta Scoobat ja 
tee restart 

  
 

Power Start 

Kontrolli 
konteinerit 

Kontrolli 
harja 

Olen kinni 
jäänud 

Teenindus 
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SCOOBA PUHASTUSREZIIM 
 
Scooba on robot, mis puhastab erinevalt, kui enamik inimesi seda teeb. Scoobal on kasutusel 
iRobot AWARETM Robot Intelligence System süsteem, mis aitab seadmel määrata kõik 
puhastamist vajavad kohad. 
 
Enamikel juhtudel Scooba käib mitu korda üle sama piirkonna, et kogu põrand täielikult ära 
puhastastada. 
 
VIHJE: Väikeste ruumide jaoks kasuta väiksema hulga puhastusvahendit ja vett. Täida 
konteinerid osaliselt, see lühendab Scooba töötsükli pikkust. 

 
Scooba kalkuleerib optimaalse puhastusprogrammi ning  tuvastab vastava liikumisskeemi. 
 
Spiraalne liikumine: Scooba kasutab spiraalset liikumist, et kontsentreeruda ühele pinnale. 
 
Liikumine seina järgi: Scooba kasutab seda tehnikat, et puhastada ruumi ääred ning liikuda 
ümber mööbliesemete ja takistuste 
 
Ristsuunaline liikumine: Scooba liigub risti ja tagasi üle ruumi, et tuvastada kogu puhastusala 

 
Scooba võib töörežiime töötsükli ajal vahetada. 
 
VIHJE: Parima töötulemuse saavutamiseks tuleb põrandalt eelnevalt eemaldada kergesti 
purunevad esemed ja takistused ning Scooba töötsooni piiramiseks tuleb kasutada 
Virtuaalseina. 
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PATAREI LAADIMINE 
 
Scooba on varustatud taaslaetava patareiga. Scooba patarei võib kesta sadu töötsükleid, enne kui 
patarei on vaja välja vahetada. 
 
Patarei laadimine 
Et patarei eluiga pikendada, soovitab iRobot hoida Scoobat laadimisasendis. Lisainfo patarei 
eluea pikendamiseks leiate koduleheküljelt www.irobot.com.  
 
Patarei eluiga 
Scooba peaks enne igat kasutuskorda olema laetud järjest vähemalt 4 tundi. Kui Scooba on täis 
laetud, siis kesta vähemalt ühe töötsükli. Patarei tuleks vahetada, kui Scooba ei suuda lõpetada 
töötsüklit ühe laadimisega. 
 
16 tunnine taastumislaadimine 
Kui Scooba ei ole pikemat aega laetud, siis ta vajab spetsiaalset 16 tunnist taastumislaadimist. 
Selline täielik laadimine taastab Scooba patareid ja pikendab selle eluiga. Märkus: paremate 
tulemuste saavutamiseks ära katkesta taastumislaadimist. 
 
VIHJE: Kui kasutad Scoobat esimest korda, siis parema tulemuse saamiseks lae Scooba patareid 
üle öö. Ära eemalda Scooba seest patareid laadimise ajal.  



 6 

PATAREI PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE 
 
Patarei paigaldamine 
Eemalda Scooba konteiner. Väikese pöördega paigalda patarei tema pesasse. Veendu, et patarei 
kollased labad ühilduksid pesaga. Kuuled väikest klõpsu, kui patarei on korralikult pesasse 
paigutatud. 
 

  
  
Veendu, et patarei kollased lapatsid ühilduksid 
patarei pesas asuvate avadega 

Pööra patareid seni, kuni kuuled klõpsatust. 
Patarei on pesas. 

 
 
Patarei eemaldamine 
Võta kinni patareist ning vajuta nuppu, mis vabastab patarei. Seejärel pööra patareid üles. 
 
 

  
  
Vajuta patarei vabastamise nuppu Pööra patareid ülespoole 
 

Ühilduskoht 
patarei pesas 

Patarei kollane 
lapats 

Ühilduskoht 
patarei pesas 

Patarei 

Nupp patarei 
vabastamiseks 
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SCOOBA LAADIMINE 
Scooba patarei laadimiseks, ühenda laadija Scoobaga. Jälgi Scoobal ning laadija juhtmel asuvaid 
noolekesi. Pane tähele, et need oleksid kohakuti. 
 

 

 
 

 
Power nupp Patarei seisund 
Punane Patarei tühi 
Roheline pulseeriv Laeb 
Roheline kiiresti pulseeriv 16-tunnine taastuslaadimine 
Roheline püsiv Täislaetud 
Punane vilkuv Patarei ei ole paigaldatud 
 
VIHJE: Kui ühendad laadija vooluvõrku veendu, et Scoobal süttib roheline tuli. 
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SCOOBA KONTENER 
Scooba konteiner on Scooba kehast täielikult eemaldatav. Scoobal on unikaalne kahekambriline 
konteiner, mis kindlustab, et puhastusvahend ning must vesi kokku ei satuks. 
 
Puhastusvahendi kamber (Clean Tank) 
Selles kambris hoitakse vett ning lisavahendit, mida kasutatakse põranda puhastamiseks. Enne 
igat kasutamist tuleb puhastusvahendi konteinerisse lisada vett ja 1 mõõteanuma täis (45 ml) 
Scooba spetsiaalset puhastusvahendit või 60 ml valget äädikat. Vala kamber täiesti täis enne 
Scooba kasutamist. 
 
NB: SCOOBA EUROOPA MUDELITELE EI OLE SPETSIAALSET S COOBA 
PUHASTUSVAHENDIT TOOTE JUURDE LISATUD.   
 
1) Vajuta konteineril asuvat 
käepidet 

2) Eemalda konteiner 
Scooba kerest 

3) Kasuta toote juurde lisatud 
mõõteanumat, et valada 
kambrisse puhastusvahendit 

 
 
4) Täida ülejäänud kamber 
sooja või külma kraaniveega. 
Kalluta konteinerit ja veendu, 
et kamber on täis. 

5) Vajuta kinni kambri 
kummist kork ja paiguta 
konteiner tagasi roboti 
külge. 

6) Vajuta õrnalt konteinerit, 
kuni kuuled väikest 
klõpsatust. Konteiner on 
paigaldatud. 

 
! HOIATUS: Täida Scooba puhastusvahendi kamber ainult külma või leige veega. Ära 
täida Scooba kambrit kuuma veega. 
! HOIATUS: Lisavahendina kasuta AINULT Scooba spetsiaalset puhastusvahendit või 
valget äädikat. Teised vedelikud või puhastusvahendid võivad kahjustada seadet. Seadme 
vale kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse. 
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Mustuse kamber (Dirt Tank) 
Töö käigus pihustab Scooba puhastusvahendi põrandale, küürib põranda ning imeb kogu 
puhastusvahendi ja vedeliku Mustuse Kambrisse. Peale igat kasutamist tuleb konteinerid 
tühjendada ja loputada. 
 
  
 
1) Vajuta konteineril asuvat 
käepidet, et vabastada 
konteiner 

2) Eemalda konteiner 
Scooba kerest 

3) Tühjenda mõlemad 
kambrid 

 
 
4) Loputa kamber sooja 
veega 

5) Eemalda ja loputa Scooba 
filter ja imemisport 

6) Vajuta õrnalt konteinerit, 
kuni kuuled väikest klõpsatust. 
Konteiner on paigaldatud. 

 
 


