
Indego tarkvaravärskenduse tegemiseks vajate järgmist: 

• USB-mälupulk < 32 GB (vähemalt 512 MB vaba ruumi)
• USB OTG-kaabel Micro USB-pesaga (karbiga kaasas)
• Indego 350/400 tarkvaravärskenduse fail (saadaval aadressilt www.bosch-diy.com/

indego)

1. osa
• Avage www.bosch-diy.com/indego ja laadige vastav fail IN7xxxxx.bin USB-mälupulgale.
• Sisestage USB-mälupulk USB OTG-kaabli õigesse otsa.

2. osa (aias)
• Veenduge, et dokkimisjaam oleks sisse lülitatud ja märgutuli põleks 

roheliselt.
• Veenduge, et muruniiduk oleks laetud vähemalt 70% peale.
• Eemaldage muruniiduk dokkimisjaamast ja keerake andmesidepesa 

kaas lahti (asukoha leiate juhendist „Indego tutvustus“ leheküljelt 
„Paigaldamisjuhend“).

•  Sisestage OTG-kaabel muruniiduki andmesidepesasse ja asetage 
muruniiduk dokkimisjaama.

• Veenduge, et muruniiduki isolaatorlüliti oleks sisse lülitatud ja 
muruniiduk oleks aktiivne (vajutage rohelist linnukest).

• Oodake, kuni ekraanil kuvatakse (selleks võib kuluda kuni 30 sekundit): 
„Kas soovite värskendada versioonilt xxxxx versioonile xxxxx“.

•  Kontrollige, kas versiooninumber on see, millele plaanite 
värskendada, seejärel vajutage rohelise linnukesega nuppu, et 
alustada värskendamist.

• Kui muruniiduki aku on liiga tühi, kuvatakse ekraanil teade: 
„Värskendamine algab, kui muruniiduk on piisavalt laetud“. See võib 
värskendamise algust edasi lükata. Kuid rohkem tegevusi ei ole vaja.

• Protseduurile võib kuluda kuni 10 minutit, mille jooksul vilgub 
muruniidukil punane LED. Ka doki tuli lülitub protseduuri teatud 
aegadel sisse ja välja.

3. osa

• Kui teie muruniiduki värskendamine on valmis, kuvatakse ekraanil 
„Muruniiduki taaskäivitamiseks valmistumine“, seejärel muruniiduk 
taaskäivitub ja kuvab teate „Õnnesoovid! Värskendamine on valmis. 
Eemaldage USB-seade“.

• Eemaldage USB OTG-kaabel muruniiduki küljest.
• Pange andmesidepesa kaas tagasi ja keerake korralikult kinni (sellega 

väldite vee sissetungimist seadmesse ja seadme kahjustamist).



Teave tarkvaraversiooni 7.7 
(17326.01251) ja uuema kohta

• Funktsiooni MultiArea lisamine tähendab, et 
Indego peab aia uuesti kaardistama. Seda 
seetõttu, et aia kaarte salvestatakse teisiti, kui 
varasemates tarkvaraversioonides.

Kõik vajalik teave uute funktsioonide kohta on kirjas järgmistes dokumentides:
• Paigaldamisjuhend:

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

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

• Selleks, et kasutada funktsiooni MultiArea eraldi murupiirkonnal, võib vaja minna täiendavat 
dokkimisjaama (tootenr: 0 600 8B0 501 , EAN-kood: 3165140 961080). Lisateavet saate 
aadressilt www.bosch-diy.com/indego jaotisest Lisatarvikud. 

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



