
 
 
iRobot lanserar användaranpassad städning Powered by iRobot Genius™ Home Intelligence 
 
State-of-the-art – Artificial Intelligence – ger dig större kontroll över var, när och hur dina robotar städar.  
 
iRobot® Corp. (NASDAQ: IRBT), marknadsledande inom hushållsrobotar, avslöjar nya sätt, som du kan städa 
på med lanseringen av iRobot Genius™ Home Intelligence - en kraftfull ny robotplattform, som låser upp 
otaliga möjligheter inom digitala funktioner och upplevelser när det gäller Wi-Fi-anslutna produkter, 
däribland Roomba® robotdammsugare och Braava jet® robotgolvmopp. iRobot Genius™ ger dig en 
oöverträffad nivå av personalisering och kontroll över dina hushållsrobotar, som tar höjd för ditt unika 
hem, dina rutiner, rengöringspreferenser och övriga smart home-apparater.   
 
"Med en ökad strategisk vikt på software och digitala erfarenheter fortsätter iRobot att differentiera sig 
genom att utveckla smarta teknologier, som ombesörjer en automatisering av golvrengöringen oavsett om 
du är hemma, på arbetet eller ute och handlar” säger Colin Angle, Ordförande och VD för iRobot. 
 
iRobot Genius™ gränssnitt är en nydesignad iRobot Home App, som tar dig långt förbi standard app-kontroll 
för att ge dig ett personligt och användarvänligt kontroll- och kommandocenter. Appen, som fungerar med 
alla Wi-Fi-anslutna iRobot-produkter, stöder städning baserat på dina vanor och personliga preferenser, 
vilket möjliggör en smartare och effektivare rengöringsupplevelse. Det ger dessutom större inblick i 
robotens rengöringsförmåga.  
 
”Robotintelligensen måste bryta sig loss från autonomins gränser och bli en äkta städpartner,” säger Angle. 
”Vår robotintelligens är personlig och lyhörd för dina vanor och preferenser, vilket ger dig större kontroll 
över när, var och hur dina robotar rengör. iRobot Genius™ frigör den fulla potentialen i våra anslutna 
produkter, vilket ger dem möjlighet att göra mer nu och kan bli ännu smartare med tiden genom over-the-
air-uppdateringar. ” 
 
Städning där, du önskar 
Skicka din robot för att städa upp damm och smuts precis när det händer, med Clean Zones. Med hjälp av 
artificiell intelligens, använder Roomba i7/i7+ och s9/s9+ robotdammsugare samt Braava jet m6 
robotgolvmoppen maskininlärning för att automatiskt upptäcka och proaktivt föreslå Clean Zones omkring 
specifika objekt, såsom soffor, bord och köksbord. Du kan dessutom anpassa din Smart Map genom att 
peka ut dina egna Clean Zones. Detta möjliggör målinriktad städning av bestämda områden eller omkring 
föremål, som ofta blir smutsiga. Använd bara appen eller ge besked till röstassistenten, "Roomba, 
dammsug runt soffan,” och Roomba vet precis vart den ska.  
 
Städa när, du önskar 
Med iRobot Genius™, lär sig Roomba-robotdammsugare och Braava jet robotgolvmoppen dina föredragna 
städrutiner för att erbjuda dina nya funktioner, som:  
• Händelsebaserade automatiseringar, som låter roboten veta, den idealiska tidpunkten för att starta 

eller stoppa städningen, baserat på påminnelser definierade av dig. Oavsett om du är i farten, på jobbet 
eller ute och promenerar, kan iRobot Home-appen använda platsbaserade tjänster som Life360 eller ta 
emot påminnelser från smart home-enheter, som t ex August Wi-Fi Smart Lock, för att veta när du är 
borta, och därför starta rengöringen. På samma sätt kan roboten stoppa rengöringen, när du kommer 
hem. Dessa automatiseringar kan ställas in direkt i iRobot Home-appen, en exklusiv möjlighet för 
iRobot-ägare. iRobot Home-appen är powered by iRobot Genius™ och IFTTT Connect. Detta betyder,  

https://www.irobot.com/about-irobot/irobot-genius
https://www.irobot.se/roomba
https://www.irobot.se/braava
https://apps.apple.com/se/app/irobot-home/id1012014442


 
 
att du enkelt kan integrera iRobot Wi-Fi-anslutna produkter med dina andra anslutna enheter och 
tjänster, som smart termostater och lås, utan att behöva lämna iRobot Home-appen. 

• Rekommenderade städplaner baseras på dina mer generella städmönster som t ex städning måndag 
förmiddag. Roomba i7/i7+ och s9/s9+ robotdammsugare och Braava jet m6 robotgolvmoppen kan även 
erbjuda rumsspecifika rekommendationer som att dammsuga vardagsrummet fredag kväll, eller i 
matrummet och köket efter måltider.  

• Favoriter ger dig möjligheten att snabbt ställa in och få tillgång till dina egna förinställda städrutiner.  
Ställ in favoriter som ”Efter middagen”, som instruerar roboten att städa matrummet och golvet 
framför köksvasken. Eller ”Läggdags” för att städa lekrummet och vardagsrumsgolvet. Eller ”Överallt” 
för att städa hela hemmet.  

 
Städning efter dina behov  
Wi-Fi-anslutna Roomba-robotdammsugare och Braava jet robotgolvmoppen blir kontinuerligt smartare, 
och lär sig dina städpreferenser, så att de förstår, hur du vill att ditt hem ska städas. Ny intelligens betyder 
också, att iRobot-produkterna kan ta steget vidare, utöver grundläggande planering, för att låsa upp nya 
lokalbaserade och smart home-enhetsintegrationer.  
 
• Nya rekommenderade Tillträde förbjudet-zoner ger mycket mer än bara möjligheten för manuell 

inställning av Tillträde förbjudet-zoner. Roomba i7/i7+ och s9/s9+ robotdammsugare och Braava jet m6 
robotgolvmoppen kan automatiskt lära sig att undvika problem, och därmed rekommendera dig 
specifika Tillträde förbjudet-zoner.   

• Säsongsbetonade rekommendationer erbjuder personliga förslag för automatisk planering av städning 
eller föreslår tidpunkter, när ditt hem kan behöva städning oftare, t ex när dina husdjur fäller mycket 
eller vid allergisäsong.  

 
Användaranpassad städning powered by iRobot Genius™ Home Intelligence och den nya iRobot Home-
appen kommer att vara tillgängligt för kunder över hela världen via en mjukvaruuppdatering, som släpps 
den 25 augusti 2020.  
 
Om iRobot Corp.  
iRobot®, världens ledande varumärke inom hushållsrobotar, designar och bygger robotar, som inspirerar 
människor att uppnå mer i och utanför hemmet. iRobot® skapade kategorin hushållsrobotar med 
introduktionen av Roomba robotdammsugaren 2002. Idag är iRobot® en verksamhet, som har sålt mer än 
30 miljoner hushållsrobotar över hela världen. iRobots produktlinje, däribland Roomba® robotdammsugare 
och Braava® robotgolvmoppar är utrustade med egenutvecklade teknologier och avancerade rengörings-
koncept, kartläggning och navigering.  
iRobots® ingenjörer bygger ett ekosystem av robotar och teknologier för att möjliggöra det smarta 
hemmet. För mer information om iRobot® och iRobot Genius™, besök vänligen www.irobot.se och 
https://www.irobot.com/about-irobot/irobot-genius. 
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För mer information kontaktas:  
 
Ida Birgitte Holm  
Product Manager, SDA  
Mail: ibh@witt.dk  
Telefon: +45 23 98 81 30 
 
Om Witt 
Witt A/S är Nordens starkaste märkesvaruhus. Vi representerar och har agentur för en lång rad 
internationella märken men utvecklar och distribuerar också produkter under eget namn. Gemensamt för 
våra många olika märken är att de utvecklar exklusiva produkter och apparater till hemmet med fokus på 
god design. Witt har bl.a. utvecklat sin egen serie av hårda vitvaror i strömlinjeformad, nordisk stil samt en 
linje av prisbelönade slowjuicers.  
 
Witt A/S har alltid flera bollar i luften och verksamheten drivs av nyfikenhet på vilka nya och spännande 
produkter som finns där ute till våra kunder - och till sist till slutanvändaren. Vi är placerade i Gødstrup vid 
Herning (Danmark), men har ett internationellt perspektiv med försäljning i hela Norden, Storbritannien 
och Irland. 
 
Till iRobot-investerare 
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande, som inte baseras på historisk information, är framåtblickande 
uttalanden i enlighet med ”safe habour” bestämmelser i lagen ”Private Securities Litigation Reform Act of 
1995.” Detta pressmeddelande innehåller uttryckligen eller underförstått framåtblickande uttalanden 
angående iRobot Corporations förväntningar på ledningens planer, mål och strategier, inklusive 
förväntningar på tidpunkten för lansering av produkter och funktioner och de specifika funktionerna för 
dessa funktioner. Dessa uttalanden är varken löften eller garantier, men är föremål för ett antal risker och 
osäkerheter, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan göra att de faktiska resultaten skiljer sig 
väsentligt från dem som beaktas i dessa framåtblickande uttalanden. Befintliga och potentiella investerare 
uppmanas att inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framtidsinriktade uttalanden, som endast talar 
från detta datum. iRobot påtar sig ingen skyldighet att uppdatera eller revidera informationen i detta 
pressmeddelande, vare sig det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller omständigheter 
eller andra omständigheter. För ytterligare avslöjande av dessa och andra risker som iRobot står inför, se 
information i våra offentliga arkiv för Securities and Exchange Commission inklusive, utan begränsning, vår 
senaste årsrapport på formulär 10-K. 
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