
Få nya, coola funktioner till din iRobot Roomba och Braava gratis 
 

 
 

Gör rengöringen ännu enklare och njut av nya fantastiska digitala funktioner i dina Roomba- och Braava-modeller. Med iRobot Genius-
programvaruuppdateringen vet roboten bland annat när du går hemifrån och tar hand om rengöringen åt dig. Enkelt och problemfritt! 
 
I augusti 2020 lanserade iRobot sin helt nya Home-app, baserad på den intelligenta webbplattformen  iRobot Genius™ Home Intelligence. Med 
iRobot Genius, även kallad ”hjärnan bakom rengöringen”, får du tillgång till ett stort antal smarta digitala funktioner som sätter dig, ditt hem 
och dina behov i fokus. De wifi-anslutna robotarna kan nu ge dig personliga rengöringsförslag som baseras på ditt liv och ditt hem och kommer 
dessutom med förslag på extra rengöring under pollensäsongen samt när dina husdjur fäller extra mycket. 
 
iRobot har just släppt sin senaste programvaruuppdatering som ger dig ännu större kontroll över var, när och hur dina robotar ska ta hand om 
rengöringen. Alltsammans för att hjälpa dig få en enklare vardag där du inte längre behöver tänka på dammsugning eller golvmoppning. 
 
Den nya uppdateringen ger dig bland annat följande nya fördelar: 
 
• Rengör medan jag är ute – Roboten anpassar sig efter ditt liv och vet tack vare 

positionen för din mobiltelefon när du går hemifrån. Den startar automatiskt 
rengöringen så snart du går utanför dörren. Om den inte är klar innan du kommer 
hem avbryter den rengöringen helt automatiskt. På så vis blir du aldrig störd, utan 
kan i stället njuta av rena golv.  

• Beräknad rengöringstid – Har du ont om tid, eller har du glömt att sätta igång 
robotdammsugaren i god tid innan dina gäster kommer? Inga problem – i appen 
kan du se hur lång tid det tar att dammsuga de rum du behöver få städade. 
Tillgängligt för iRobot Smart Mapping-robotar.  

• Tidsbegränsad rengöring – Om du har en robot utan Smart Mapping finns det 
goda nyheter även för dig. Med funktionen ”tidsbegränsad rengöring” kan du 
ställa in roboten att dammsuga under ett förinställt tidsintervall på 15 – 30 – 
45 min, varefter roboten automatiskt återvänder till laddningsstationen. Därmed 
kan du få en tidsbegränsad dammsugning efter behov.  

• Braava jet m6 – Via din Smart Map i din iRobot Home-app kan du ställa in höga 
trösklar och samtidigt tillåta att Braava jet m6 ska försöka köra över dem utan att 
fastna. Därmed uppnår du en komplett rengöring utan att vara till bekymmer för dig. 
 

Kom hem till rena golv VARJE DAG – helt utan att du behöver lyfta ett finger eller ens tänka på städningen! iRobot – tid för dig ... 
 
Länk till högupplösta bilder: https://we.tl/t-P4u0pI7jSO  
För mer information om iRobot besök: www.irobot.se  
 
För mer information kontakta:  
 
Ida Birgitte Holm  
Category Manager, SDA  
E-post: ibh@witt.dk  
Telefon: +45 23 98 81 30 

Se videon och njut av livet… 
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