
For å oppdatere Indego 350/400-programvaren trenger du følgende:

• USB-minnepinne <32 GB (med minst 512 MB ledig plass),
• USB OTG-kabel med mikro USB-port,
• Oppdateringsfilen for Indego-programvaren (tilgjengelig på  bosch-diy.com/indego)

Del 1
• Gå til bosch-diy.com/indego og last ned filen "IN7xxxxx.bin" til en USB-minnepinne
• Sett inn USB-minnepinnen i riktig ende av USB OTG-kabelen

Del 2 (i hagen)
• Forsikre deg om at dockingstasjonen er slått på og at indikatorlampen lyser

grønt
• Forsikre deg om at gressklipperen har et ladenivå på minst 70 %
• Fjern gressklipperen fra dockingstasjonen og skru av dekselet på

datatilkoblingsporten (plasseringen av porten finner du på siden "Bli kjent med
din Indego" i installasjonsveiledning)

• Sett inn OTG-kabelen i gressklipperens datatilkoblingsport, og plasser den
tilbake i dockingstasjonen

• Forsikre deg om at gressklipperens isolatorbryter er slått på og at klipperen er
aktivert (trykk på grønn hake)

• Vent til skjermen viser følgende tekst (det kan ta opptil 30 sekunder): "Vil du
oppdatere fra versjon xxxxx til versjon xxxxx"

• Kontroller at versjonsnummeret stemmer med det du skal oppgradere til, og
trykk på den grønne haken for å starte oppdateringen

• Hvis gressklipperen ikke har tilstrekkelig lading, vises følgende tekst på
skjermen: "Gressklipperen vil starte oppdateringen når ladingen er
tilstrekkelig". Dette kan forsinke starten av oppdateringen. Du trenger imidlertid
ikke å foreta deg noe

• Prosessen kan ta opptil 10 minutter, og i løpet av denne tiden blinker den røde
indikatorlampen på gressklipperen. Dockinglampen vil også tennes og slukkes
underveis i prosessen.

Del 3
• Når gressklipperen er oppdatert, vises "Preparing to restart mower" (Klargjør

for omstart av gressklipperen) på skjermen, og gressklipperen startes på nytt
med et avsluttende melding "Gratulerer! Oppdateringen er fullført. Koble fra
USB-enheten"

• Koble USB OTG-kabelen fra gressklipperen
• Sett på plass dekselet på datatilkoblingsporten igjen, og skru det fast (hvis du

ikke gjør dette, risikerer du at vann trenger inn og skader enheten).



Informasjon om programvareversjon 7.7 
(17326.01251) og nyere::

• Siden MultiArea-funksjonen er lagt til, trenger
Indego å kartlegge hagen på nytt. Det skyldes at
hagekartene lagres på en annen måte enn i
tidligere programvareversjoner.

Du finner all relevant informasjon om de nye funksjonene i følgende dokumenter:

• Installasjonsveiledning:
https://www.bosch-diy.com/binaries/content/assets/bosch-diy/multi-language/products/indego-
robotic-lawnmowers/instalation-guide-indego-connect-350--400-dk_se_no_fi_ee_lv_lt.pdf

• Brukerhåndbok:
https://www.bosch-professional.com/binary/ocsmedia/optimized/full/
o273893v21_F016L81767_201711.pdf

• Hvis du vil bruke MutliArea på et separat plenområde, kan det være behov for en ytterligere
dockingstasjon, (delenummer: 0 600 8B0 501 , EAN-kode: 3165140 961080). For mer
informasjon, gå til www.bosch-diy.com/indego, og se punktet om tilbehør.

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



