
Za posodobitev programske opreme Indego potrebuješ:
• pomnilniški ključek USB < 32 GB (z najmanj 512 MB prostora),
• kabel USB OTG z vrati mikro USB (priložen v škatli),
• posodobitveno datoteko za programsko opremo Indego 350/400 (na voljo na naslovu www.bosch-diy.com/

indego).

1. del
• Pojdi na naslov www.bosch-diy.com/indego in prenesi ustrezno datoteko »IN7xxxxx.bin« na pomnilniški 

ključek USB.
• Pomnilniški ključek vstavi v ustrezni priključek na kablu USB OTG.

2. del (na vrtu)
• Prepričaj se, da je polnilna postaja vklopljena in da lučka sveti zeleno.
• Prepričaj se, da je kosilnica najmanj 70-odstotno napolnjena.
• Kosilnico odstrani s polnilne postaje in odvij pokrov vrat za podatkovno 

povezavo (lokacijo vrat lahko poiščeš na strani »Vse o tvoji kosilnici 
Indego« v priročniku za namestitev).

• Kabel OTG vstavi v vrata za podatkovno povezavo na kosilnici in 
kosilnico namesti na polnilno postajo.

• Prepričaj se, da je ločilno stikalo vklopljeno in da je kosilnica v budnem 
stanju (pritisni zeleno kljukico).

• Počakaj, da se na zaslonu prikaže sporočilo (to lahko traja do 30 
sekund): »Ali želite različico xxxxx posodobiti na različico xxxxx?«

• Prepričaj se, da je številka različice tista, na katero želiš nadgraditi 
programsko opremo, in pritisni gumb s kljukico, da začneš postopek 
posodobitve.

• Če kosilnica ni dovolj napolnjena, se bo na zaslonu prikazalo 
sporočilo: »Kosilnica se bo začela posodabljati, ko bo dovolj 
napolnjena«; zato lahko pride do zamude pri začetku postopka 
posodobitve. Vendar pa nadaljnje ukrepanje ni potrebno.

•  Postopek lahko traja do 10 minut. V tem času bo rdeča LED-lučka na 
kosilnici ves čas utripala. Med postopkom se bo občasno prižgala in 
ugasnila tudi lučka na polnilni postaji.

3. del
• Ko bo posodobitev kosilnice dokončana, se bo na zaslonu prikazalo 

sporočilo »Priprava na ponovni zagon kosilnice«. Kosilnica se bo 
ponovno zagnala in prikazalo se bo sporočilo »Čestitke! Posodobitev 
je dokončana. Odstrani napravo USB«.

• Kabel USB OTG odstrani iz kosilnice.
• Znova namesti pokrov vrat za podatkovno povezavo in ga trdno privij 

(če tega ne storiš, lahko pride do vdora vode in poškodbe naprave).



Informacije o različici programske opreme 7.7 
(17326.01251) in novejših:

• Zaradi nove funkcije MultiArea bo morala 
kosilnica Indego ponovno kartirati vrt. Karte vrta 
se namreč shranjujejo drugače kot v prejšnjih 
različicah programske opreme. 

Vse pomembne informacije o novih funkcijah najdeš v naslednjih dokumentih:
• Priročnik za namestitev:

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

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

• Za uporabo funkcije MultiArea na ločeni travnati površini boš morda potreboval dodatno 
polnilno postajo (številka dela: 0 600 8B0 501, koda EAN: 3165140 961080). Če potrebuješ 
več informacij, obišči spletno mesto www.bosch-diy.com/indego, razdelek Pribor. 

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



