
Poznámky 
Detaily k verzii softvéru: Main 20.28: december 2020 

 

 

 

 
 

Nová verzia softvéru bola vydaná pre nasledujúce modely kosačiek: 
 

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

smart SILENO city 600 všetky 
 
 

Softvér obsahuje nasledujúce zmeny: 
 

• Štart na štart (kosačka sa spustí stlačením tlačidla štart, aj keď akumulátor nie je úplne nabitý) 
• Vylepšená navigácia v úzkej pasáži (pokiaľ sa kosačka pri kosení v úzkom priechode zablokuje, 

vyhľadá navádzací vodič a vráti sa do nabíjacej stanice, aby sa nabila) 
• Niekoľko drobných vylepšení 

 

Odporúčame vám aktualizovať robotickú kosačku pomocou najnovšej verzie softvéru. 



Poznámky 
Detaily k verzii softvéru: Main 20.25: jún 2020 

 

 

 

 
Pre všetky kosačky (smart) SILENO city bola vydaná nová verzia softvéru: 

 
 

Softvér obsahuje nasledujúce zmeny: 
 

• Opravená nezvyčajná chyba, kedy sa robotická kosačka počas procesu kosenia zastavila a otočila 

• Rôzne optimalizácie, vďaka ktorým bude vaša robotická kosačka v rôznych situáciách ešte spoľahlivejšia 

• Základná verzia pre niekoľko ďalších funkcií 
 

Odporúčame vám aktualizovať robotickú kosačku pomocou najnovšej verzie softvéru. 



Poznámky 
Detaily k verzii softvéru: Main 20.22: február 2020 

 

 

 

 
Nová verzia softvéru bola vydaná pre nasledujúce modely kosačiek: 

 

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

smart SILENO city 600 všetky 
 
 

Softvér obsahuje nasledujúce zmeny: 
 

• Funkcia Spot Cutting: 
Táto funkcia je ideálna pre oblasti, ktoré sú kosené menej často, napríklad pod trampolínou. Pri 
použití tejto funkcie pracuje robotická kosačka v špirále, aby pokosila jednotlivé oblasti trávnika  
s vyššou trávou. 

 

• Funkcia Sensor Control: 

Robotická kosačka upravuje časy kosenia automaticky podľa intenzity rastu trávnika. 
 

• Funkcia CorridorCut: 
Úzke pasáže až do šírky 60 cm medzi ohraničujúcimi vodičmi nie sú pre kosačku problémom. Výzvou 
nie sú ani slepé uličky. Musí byť však splnená jedna požiadavka - navádzací vodič musí byť 
inštalovaný v celej úzkej oblasti. 

 

• Senzor mrazu: 
Kosenie zmrznutej trávy trávniku škodí. Ak je aktivovaný senzor mrazu, kosačka pri teplote nižšej 
ako 5° C nezačne trávu kosiť. 

 

• Sklon: 

Kosačka zvládne sklon (stúpanie/klesanie) až do 35 percent. 
 

• Rôzne optimalizácie, vďaka ktorým bude vaša robotická kosačka v rôznych situáciách ešte 
spoľahlivejšia. 


