
Release Notes 
Software-Version: Main 20.22: Dec. 2020 

 

 

 
 
 

En ny version af robotplæneklippersoftwaren er frigivet til følgende modeller: 
 
Model Serial Range 
SILENO life 1000 Alle 
SILENO life 1100 Alle 
SILENO life 1250 Alle 
SILENO life 700 Alle 
SILENO life 750 Alle 
SILENO life 800 Alle 
SILENO life 850 Alle 
smart SILENO life 1000 Alle 
smart SILENO life 1100 Alle 
smart SILENO life 1250 Alle 
smart SILENO life 700 Alle 
smart SILENO life 750 Alle 
smart SILENO life 800 Alle 
smart SILENO life 850 Alle 

 
 
Softwaren inkluderer følgende ændringer: 

 
• Start ved start (robotplæneklipperen starter ved at trykke på start også hvis batteriet ikke er fuldt opladet.) 
• Forbedret håndtering af passage (hvis plænekliperen er sidder fast i en small passage under klipning, guider 

guidekablet den tilbage til ladestationen til opladning.)  
• Flere mindre forbedringer. 

 
Vi anbefaler at holde din robotplæneklipper opdateret med den nyeste softwareopdatering. 



Release Notes 
Software-Version: Main 20.19: Feb. 2020 

 

 

 
 
En ny version af robotplæneklippersoftwaren er frigivet til følgende modeller: 

 
Model Serial Range 
SILENO life 1000 Alle 
SILENO life 1100 Alle 
SILENO life 1250 Alle 
SILENO life 700 Alle 
SILENO life 750 Alle 
SILENO life 800 Alle 
SILENO life 850 Alle 
smart SILENO life 1000 Alle 
smart SILENO life 1100 Alle 
smart SILENO life 1250 Alle 
Smart SILENO life 700 Alle 
smart SILENO life 750 Alle 
smart SILENO life 800 Alle 
smart SILENO life 850 Alle 

 
 
Softwaren inkluderer følgende ændringer: 

 
• CorridorCut: 

Smalle passager ned til en bredde på 60 cm mellem afgrænsningskablet er ikke noget problem for 
robottplæneklipperen. Selv blindgange er ingen udfordring. Der er kun et krav - guidekablet skal installeres overalt i det 
smalle område. 

 
• Frost Sensor: 

Klipning af frossent græs kan være skadeligt for plænen. Hvis frostsensoren er aktiveret, begynder plæneklipperen ikke 
at klippe græsset, hvis temperaturen er under 5 ° C. 

 
• Incline: 

Plæneklipperen kan håndtere en stigning på op til 35 %. 
 
• Forskellige optimeringer, der gør din robotplæneklipper til at fungere endnu mere pålidelig i forskellige situationer. 

 


