
Lai pabeigtu Indego programmatūras atjaunināšanu, jums būs nepieciešams:
• USB zibatmiņas diskdzinis <32GB (ar vismaz 512mb brīvu vietu),
• USB OTG kabelis ar Micro USB portu (pievienots kastē),
• Indego 350/400 programmatūras atjauninājuma fails (pieejams www.bosch-diy.com/indego)

1. daļa
• Pārejiet uz www.bosch-diy.com/indego un lejupielādējiet attiecīgo failu “IN7xxxxx.bin” uz USB zibatmiņas 

diskdziņa
• Ievietojiet USB zibatmiņas diskdzini pareizajā USB OTG kabeļa galā.

2. daļa (dārzā)
• Pārliecinieties, ka dokstacija ir ieslēgta un rādītājs deg zaļā krāsā
• Pārliecinieties, ka zāliena pļāvējs ir uzlādēts līdz vismaz 70 %
• Atvienojiet Zāliena pļāvēju no dokstacijas un atskrūvējiet “Datu 

savienojuma porta” vāku (porta atrašanās vietu var atrast 
“Uzstādīšanas rokasgrāmatas” sadaļā “Pārzini savu Indego”)

• Ievietojiet OTG kabeli Zāliena pļāvēja “Datu savienojuma portā” un 
novietojiet to dokstacijā

• Pārliecinieties, ka Zāliena pļāvēja izolējošais slēdzis ir ieslēgts un 
zāliena pļāvējs ir aktīvs (nospiediet zaļo atzīmi)

• Pagaidiet kamēr ekrānā parādās (tas var aizņemt līdz 30 sekundēm): 
“Vai vēlaties atjaunināt no xxxxx versijas uz xxxxx versiju”

• Pārbaudiet, vai versijas numurs sakrīt ar numuru, uz kuru jūs vēlaties 
atjaunināt, un nospiediet zaļās atzīmes pogu, lai uzsāktu 
atjaunināšanas procesu

• Ja zāliena pļāvējs nav pietiekami uzlādēts, ekrānā parādīsies: “Zāliena 
pļāvējs uzsāks atjaunināšanu, kad tas būs pietiekami uzlādēts”, kas 
var kavēt atjaunināšanas procesa uzsākšanu. Tomēr, nav 
nepieciešams veikt nekādas papildu darbības

• Process var aizņemt līdz 10 minūtēm; šajā laikā uz zāliena pļāvēja 
esošā sarkanā LED gaisma turpinās mirgot. Atjaunināšanas procesa 
laikā uz dokstacijas esošā gaisma tāpat ik pa brīdim slēgsies iekšā un 
ārā.

3. daļa
• Kad zāliena pļāvēja atjaunināšana būs pabeigta, ekrānā parādīsies “Gatavojas 

restartēt zāliena pļāvēju”, zāliena pļāvējs atsāknēsies un ekrānā parādīsies uzraksts 
“Apsveicam! Atjaunināšana pabeigta. Lūdzu, izņemiet USB ierīci”.

• Izņemiet USB OTG kabeli no zāliena pļāvēja
• Uzlieciet “Datu savienojuma porta” vāku un pieskrūvējiet to, līdz tas cieši pieguļ (ja jūs 

to neizdarīsiet, jūs riskējat ar to, ka ierīcē var iekļūt ūdens un sabojāt to)



Informācija par programmatūru 7.7 
(17326.01251) un jaunākām versijām:

• Pievienojot funkciju MultiArea, Indego būs 
nepieciešams pārkartēt dārzu. Tas ir tāpēc, ka 
dārza kartes tiek saglabātas savādāk nekā tas 
tika darīts iepriekšējās SW versijās. 

Visu būtisko informāciju par jaunajām funkcijām var atrast sekojošos dokumentos:
• Uzstādīšanas rokasgrāmata:

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

• Lietošanas rokasgrāmata:
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/

downloads/1599681.pdf?

• Lai izmantotu MutliArea atsevišķām pļaujamajām zonām, var būt nepieciešama papildus 
dokstacija, (Partijas numurs: 0 600 8B0 501 , EAN kods: 3165140 961080). Papildus 
informācijas iegūšanai, apmeklējiet vietnes www.bosch-diy.com/indego sadaļu Piederumi. 

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



