
 

iRobot Home-app og Wi-Fi-tilkobling  
 
Wi-Fi-tilkobling  
Problemer med å koble roboten til Wi-Fi skyldes som regel aldri en defekt på roboten, men derimot 
kundens eget nettverk. Det er derfor viktig at man oppfyller kravene som iRobot stiller til utstyret, ellers 
kan man oppleve at det ikke er mulig å koble roboten til Wi-Fi.  
 
iRobots krav til Wi-Fi finnes her:  
https://homesupport.irobot.com/s/article/17735 
 
iRobots veiledning til oppsett finnes her:  
https://homesupport.irobot.com/s/article/17734 
 
Hvis man har lykkes med å koble roboten til Wi-Fi tidligere, men ikke lenger kan få kontakt med roboten via 
appen eller opplever relaterte problemer, skal man gjøre følgende:  
 

1) Forsikre deg om at roboten står et sted hvor det er god Wi-Fi-dekning.  

2) Forsikre deg om at appen er oppdatert til nyeste versjon.  

3) Forsikre deg om at robotens firmware er oppdatert – under innstillinger i appen, kan man se om roboten 
er oppdatert.  

4) Forsikre deg om at telefonens IOS/OS er oppdatert.  

5) Nullstille robotens software ved å følge veiledningen i denne linken: 
https://homesupport.irobot.com/s/article/9047 

6) Nullstille den trådløse routeren ved å slå den av i noen sekunder og deretter slå den på igjen.  

 
Løser ikke punktene over problemet, kan man forsøke å koble roboten til Wi-Fi med en annen telefon eller 
tablet for å forsikre seg om at det ikke er telefonen som er årsaken til problemet. Hvis mulig, kan man 
forsøke å koble roboten til Wi-Fi på et annet nettverk – men her er det fremdeles viktig at nettverket man 
kobler roboten til, oppfyller de gjeldende Wi-Fi-kravene.  
 
iRobot Home-app  
Ved utfordringer med iRobot Home-appen, vennligst gå gjennom anvisningene under, trinn for trinn.  
1. Nullstill roboten  

• Roomba® 700, 800, and 900-serien: trykk og hold CLEAN-knappen nede i 10 sekunder.  

• Roomba® e-serien, Wi-Fi-modeller i Roomba 600 og 800-serien, Roomba 500 og 600-serien uten Wi-Fi: 
trykk og hold HOME og SPOT-knappene nede i 10 sekunder.  

• Roomba s- og i-serien: Trykk og hold the CLEAN-knappen nede i 20 sekunder.  
2. Hent den nyeste software-versjonen til telefonen  

3. Hent den nyeste versjonen av iRobot Home-appen.  

4. Prøv å nullstille roboten via Home-appen: Velg Innstillinger ➔ Nullstill iRobot (robotnavn) til 
fabrikkinnstillingene.  

5. Roboten kan ikke oppnå forbindelse med iRobot Cloud, se dette link 
https://homesupport.irobot.com/s/article/9057 
 
Øvrige app-relaterte spørsmål, se link: 
https://homesupport.irobot.com/s/answers  
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