
K aktualizaci softwaru Indego potřebujete: 

• flash disk USB s kapacitou do 32 GB (alespoň 512 MB volného místa),
• kabel USB OTG s mikroportem USB (součástí balení),
• aktualizační soubor k softwaru Indego 350/400 (dostupný na webu www.bosch-diy.com/indego).

Část 1
• Přejděte na web www.bosch-diy.com/indego a stáhněte si příslušný soubor „IN7xxxxx.bin“ na flash disk USB
• Zasuňte flash disk USB do správného konektoru kabelu USB OTG.

Část 2 (na zahradě)
• Zkontrolujte, zda je dokovací stanice připojena ke zdroji napájení 

a indikátor svítí zeleně.
• Sekačka musí být nabitá alespoň na 70 % kapacity.
• Sundejte sekačku z dokovací stanice a odšroubujte kryt datového 

konektoru (jeho polohu najdete na stránce Poznej své Indego 
v Instalační příručce).

•  Připojte kabel OTG do datového konektoru na sekačce a sekačku 
položte do dokovací stanice.

• Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní spínač a sekačka je aktivní 
(stiskněte tlačítko se zeleným zaškrtnutím).

• Počkejte, až se na obrazovce objeví tato zpráva (může to trvat až 
30 sekund): Chcete aktualizovat verzi xxxxx na verzi xxxxx?

• Zkontrolujte, jestli číslo verze odpovídá verzi, na kterou chcete 
aktualizovat, a stiskněte tlačítko se zeleným zatržením. Tím spustíte 
aktualizaci.

• Není-li sekačka dostatečně nabitá, na obrazovce se zobrazí: „Sekačka 
se začne aktualizovat, jakmile dosáhne potřebné úrovně nabití“. 
Aktualizace se tím může zpozdit. Nic víc nicméně není potřeba.

• Celý proces trvá do 10 minut, během nichž na sekačce bliká červený 
indikátor LED. V průběhu aktualizace se také několikrát rozsvítí a 
zhasne dokovací indikátor.

Část 3
• Po dokončení aktualizace se na obrazovce objeví zpráva Příprava 

k restartování sekačky, sekačka se poté restartuje a na obrazovce se 
zobrazí Blahopřejeme! Aktualizace je dokončena. Vyjměte zařízení 
USB.

• Odpojte kabel USB OTG ze sekačky.
• Vraťte kryt datového konektoru a pevně ho přišroubujte (jinak hrozí 

vniknutí vody do zařízení a jeho poškození).



Informace o verzi softwaru 7.7 
(17326.01251) a novější:

• Po přidání funkce MultiArea musí sekačka 
Indego znovu zmapovat zahradu. Ukládání map 
zahrady totiž probíhá jinak než v předchozích 
verzích softwaru. 

Všechny relevantní údaje o nových funkcích najdete v těchto dokumentech:
• Instalační příručka:

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf

• Uživatelská příručka: 
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?

• Chcete-li funkci MultiArea využít na samostatné travní ploše, možná budete potřebovat další 
dokovací stanici (číslo dílu: 0 600 8B0 501, kód EAN: 3165140 961080). Další informace 
najdete na webu www.bosch-diy.com/indego, část Příslušenství.

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



