
Release Notes 
Software-Version: Main 20.28: Dec. 2020 

 

 

 
 
 
En ny version af robotplæneklippersoftwaren er frigivet til følgende modeller: 

 
Model Serial Range 
SILENO city 250 Alle 
SILENO city 300 Alle 
SILENO city 350 Alle 
SILENO city 380 Alle 
SILENO city 400 Alle 
SILENO city 450 Alle 
SILENO city 470 Alle 
SILENO city 500 Alle 
SILENO city 550 Alle 
SILENO city 600 Alle 
smart SILENO city 250 Alle 
smart SILENO city 300 Alle 
smart SILENO city 450 Alle 
smart SILENO city 500 Alle 
smart SILENO city 600 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 20.25: Juni 2020 

 

 

 
 
En ny version af robotplæneklippersoftwaren er frigivet til alle (smart) SILENO city: 

 
 
Softwaren inkluderer følgende ændringer: 

 
• Rettet en usædvanlig bug hvor robotten stopper og drejer under klipningen. 
• Forskellige optimeringer der gør din robotplæneklipper endnu mere pålidelig i diverse situationer. 
• Grundversion til yderligere funktioner. 

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



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

 

 

 
 
En ny version af robotplæneklippersoftwaren er frigivet til følgende modeller: 

 
Model Serial Range 
SILENO city 250 Alle 
SILENO city 300 Alle 
SILENO city 350 Alle 
SILENO city 380 Alle 
SILENO city 400 Alle 
SILENO city 450 Alle 
SILENO city 470 Alle 
SILENO city 500 Alle 
SILENO city 550 Alle 
SILENO city 600 Alle 
smart SILENO city 250 Alle 
smart SILENO city 300 Alle 
smart SILENO city 450 Alle 
smart SILENO city 500 Alle 
smart SILENO city 600 Alle 

 
 
Softwaren inkluderer følgende ændringer: 

 
• Spot Cutting: 

Denne funktion er perfekt til områder, der klippes sjældnere, f.eks under en trampoline. Når du burger denne function, 
arbjeder robotplneklipperen i en spiralform til at klippe de enkelte områder af plænen med højere græs.  

 
• Sensor Control: 

Robotplæneklipperen justerer automatisk klippetiderne i overenstemmelse med plænens vækst. 
 
• 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. 


