
Poznámky 
Detaily k verzi softwaru: Main 20.28: prosinec 2020 

 

 

 

 
 

Nová verze softwaru byla vydána pro následující modely sekaček: 
 

Model Sériový rozsah 
SILENO city 250 všechny 
SILENO city 300 všechny 
SILENO city 350 všechny 
SILENO city 380 všechny 
SILENO city 400 všechny 
SILENO city 450 všechny 
SILENO city 470 všechny 
SILENO city 500 všechny 
SILENO city 550 všechny 
SILENO city 600 všechny 
smart SILENO city 250 všechny 
smart SILENO city 300 všechny 
smart SILENO city 450 všechny 
smart SILENO city 500 všechny 

smart SILENO city 600 všechny 
 
 

Software obsahuje následující změny: 
 

• Start na start (sekačka se spustí stisknutím tlačítka start, i když akumulátor není úplně nabitý) 
• Vylepšená navigace v úzké pasáži (pokud se sekačka při sekání v úzkém průchodu zablokuje, vyhledá 

naváděcí vodič a vrátí se do nabíjecí stanice, aby se nabila) 
• Několik drobných vylepšení 

 

Doporučujeme vám aktualizovat robotickou sekačku pomocí nejnovější verze softwaru. 



Poznámky 
Detaily k verzi softwaru: Main 20.25: červen 2020 

 

 

 

 
Pro všechny sekačky (smart) SILENO city byla vydána nová verze softwaru: 

 
 

Software obsahuje následující změny: 
 

• Opravena neobvyklá chyba, kdy se robotická sekačka během procesu sečení zastavila a otočila 
• Různé optimalizace, díky nimž bude vaše robotická sekačka v různých situacích ještě spolehlivější 

• Základní verze pro několik dalších funkcí 
 

Doporučujeme vám aktualizovat robotickou sekačku pomocí nejnovější verze softwaru. 



Poznámky 
Detaily k verzi softwaru: Main 20.22: únor 2020 

 

 

 

 
Nová verze softwaru byla vydána pro následující modely sekaček: 

 

Model Sériový rozsah 
SILENO city 250 všechny 
SILENO city 300 všechny 
SILENO city 350 všechny 
SILENO city 380 všechny 
SILENO city 400 všechny 
SILENO city 450 všechny 
SILENO city 470 všechny 
SILENO city 500 všechny 
SILENO city 550 všechny 
SILENO city 600 všechny 
smart SILENO city 250 všechny 
smart SILENO city 300 všechny 
smart SILENO city 450 všechny 
smart SILENO city 500 všechny 

smart SILENO city 600 všechny 
 
 

Software obsahuje následující změny: 
 

• Funkce Spot Cutting: 
Tato funkce je ideální pro oblasti, které jsou sečené méně často, například pod trampolínou. Při 
použití této funkce pracuje robotická sekačka ve spirále, aby posekala jednotlivé oblasti trávníku  
s vyšší trávou. 

 

• Funkce Sensor Control: 

Robotická sekačka upravuje časy sečení automaticky podle intenzity růstu trávníku. 
 

• Funkce CorridorCut: 
Úzké pasáže až do šířky 60 cm mezi ohraničujícími vodiči nejsou pro sekačku problémem. Výzvou 
nejsou ani slepé uličky. Musí být ovšem splněn jeden požadavek - naváděcí vodič musí být 
instalován v celé úzké oblasti. 

 

• Senzor mrazu: 
Sečení zmrzlé trávy trávníku škodí. Pokud je aktivován snímač mrazu, sekačka při teplotě nižší než 
5° C nezačne trávu sekat. 

 

• Sklon: 

Sekačka zvládne sklon (stoupání/klesání) až do 35 procent. 
 

• Různé optimalizace, díky nimž bude vaše robotická sekačka v různých situacích ještě spolehlivější. 


