
Na dokončenie aktualizácie softvéru Indego budete potrebovať:

• USB kľúč <32 GB (s najmenej 512 MB voľného miesta),
• USB OTG kábel s Micro USB portom (je súčasťou balenia),
• Súbor s aktualizáciou softvéru Indego 350/400 (k dispozícii na stránke www.bosch-diy.com/indego).

Časť 1
• Prejdite na stránku www.bosch-diy.com/indego a stiahnite si príslušný súbor „IN7xxxxx.bin“ na USB kľúč.
• USB kľúč vložte do správneho konca USB OTG kábla.

Časť 2 (v záhrade)
• Uistite sa, že dok je zapnutý a kontrolka svieti nazeleno.
• Uistite sa, že kosačka je nabitá aspoň na 70 %.
• Vyberte kosačku z doku a odskrutkujte kryt „portu pre dátové 

pripojenie“ (umiestnenie portu nájdete na stránke „Spoznajte svoje 
Indego“ v „sprievodcovi inštaláciou“).

• Zasuňte OTG kábel do „portu na dátové pripojenie“ kosačky 
a umiestnite ju do doku.

• Uistite sa, že prepínač izolátora kosačky je zapnutý a kosačka je 
v bdelom stave (stlačte zelený znak začiarknutia)

• Počkajte, kým sa obrazovka zmení na toto (môže to trvať až 30 
sekúnd): „Chcete aktualizovať z verzie xxxxx na verziu xxxxx“

• Skontrolujte, či číslo verzie patrí verzii, na ktorú chcete inovovať, 
a stlačením tlačidla so zeleným „znakom začiarknutia“ spustíte proces 
aktualizácie.

•  Ak kosačka nie je dostatočne nabitá, na obrazovke sa zobrazí toto: 
„Kosačka spustí aktualizáciu, keď bude dostatočne nabitá“. Toto môže 
oddialiť začiatok procesu aktualizácie. Nie je však potrebný žiadny 
ďalší krok.

• Proces môže trvať až 10 minút, počas ktorých bude červená LED 
kontrolka na kosačke naďalej blikať. Svetelná kontrolka doku sa bude 
tiež zapínať a vypínať v určitých bodoch procesu.

Časť 3
• Po dokončení aktualizácie kosačky sa na obrazovke zobrazí hlásenie 

„Pripravuje sa reštart kosačky“. Kosačka sa potom reštartuje a zobrazí 
sa hlásenie „Gratulujeme! Aktualizácia je dokončená. Odpojte USB 
zariadenie.“

• Odpojte USB OTG kábel z kosačky.
• Znovu nasaďte kryt „portu na dátové pripojenie“ a zaskrutkujte ho až na 

doraz (ak tak neurobíte, riskujete vniknutie vody a poškodenie 
zariadenia).



Informácie vzťahujúce sa na softvér verzie 7.7 
(17326.01251) a novší:

• S pridaním funkcie MultiArea bude Indego 
musieť premapovať záhradu. Je to spôsobené 
tým, že mapy záhrady sa ukladajú iným 
spôsobom ako v predchádzajúcich verziách 
softvéru.

Všetky príslušné informácie o nových funkciách nájdete v týchto dokumentoch:
• Sprievodca inštaláciou:

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

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

• Na použitie funkcie MutliArea na samostatnú plochu trávnika možno bude potrebný ďalší dok 
(číslo dielu: 0 600 8B0 501, EAN kód: 3165140 961080). Ďalšie informácie nájdete na stránke 
www.bosch-diy.com/indego v sekcii Príslušenstvo. 

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



