Du skal bruge følgende, når du skal opdatere din Indego-software:
• USB-flashdrev < 32 GB (med mindst 512 MB ledig plads),
• USB OTG-kabel med Micro USB-port (medfølger i kassen),
• Fil med softwareopdateringen til Indego 350/400 (tilgængelig på www.bosch-diy.com/indego)

Del 1
• Gå til www.bosch-diy.com/indego, og download den relevante fil "IN7xxxxx.bin" til et USB-flashdrev
• Indsæt USB-flashdrevet i den rigtige ende af USB OTG-kablet.

Del 2 (i haven)
• Sørg for, at dockingstationen er tændt, og indikatorlampen er grøn
• Sørg for, at plæneklipperen er opladet til mindst 70 %
• Fjern plæneklipperen fra dockingstationen, og skru dækslet af

"dataforbindelsesporten" (du kan finde portens placering på siden
"Kend din Indego" i "Installationsvejledning")
• Indsæt OTG-kablet i plæneklipperens "dataforbindelsesport" og placer

den i dockingstationen
• Sørg for, at plæneklipperens isolatorkontakt er tændt, og at

plæneklipperen er vågen (tryk på det grønne flueben)
• Vent til skærmen skifter til følgende tekst (dette kan tage op til 30

sekunder): "Vil du opdatere fra version xxxxx til version xxxxx?"
• Kontroller, at versionsnummeret er det, du forventer at opgradere til,

og tryk på knappen med det grønne flueben for at starte
opdateringsprocessen
• Hvis plæneklipperen ikke er tilstrækkeligt opladet, viser skærmen

følgende tekst: "Plæneklipperen starter opdateringen, når den er
tilstrækkeligt opladet". Dette kan betyde, at opdateringsprocessen
udskydes til senere. Der er dog ikke behov for yderligere handling for
at sætte processen i gang
• Processen kan tage op til 10 minutter, og i denne periode fortsætter

den røde LED-indikatorlampe på plæneklipperen med at blinke.
Dockinglampen tændes og slukkes også på bestemte tidspunkter
undervejs i processen.

Del 3
• Når opdateringen af din plæneklipper er fuldført, viser skærmen

dette tekst "Forbereder genstart af plæneklipperen". Derefter
genstarter plæneklipperen, og skærmen viser nu teksten "Tillykke!
Opdateringen er fuldført. Fjern USB-enheden."
• Fjern USB OTG-kablet fra plæneklipperen
• Sæt dækslet til "dataforbindelsesporten" på igen, og skru det fast

(hvis du ikke gør dette, risikerer du vandindtrængning og
beskadigelse af din plæneklipper)

Oplysninger om softwareversion 7.7
(17326.01251) og nyere:
•

Med tilføjelsen af MultiArea-funktionen skal
Indego kortlægge haven igen. Dette skyldes, at
havekortene nu gemmes på en anden måde end
i tidligere softwareversioner.

•

Hvis du vil bruge MutliArea til et adskilte plæneområder, kan det være nødvendigt med en
ekstra dockingstation (delnummer: 0 600 8B0 501 , EAN-kode: 3165140 961080). Find flere
oplysninger på www.bosch-diy.com/indego, i afsnittet om Tilbehør.

Alle relevante oplysninger om de nye funktioner findes i følgende dokumenter:
•

Installationsvejledning:
https://www.bosch-diy.com/indego/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf

•

Brugervejledning:
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?

