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 iRoProII و iRo، iRoProهای افزاری گیرنده مراحل آپگرید نرم 

 ابتدا یک فلش را تخلیه نموده و آن را طبق مراحل زیر فرمت نمایید.
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 . اقدام کنید  4.3.0ی آپگرید نسخه نمودن فایل فشرده حاو Unzip جهت در مرحله بعد 

 

در داخل فلش قرار دهید.    کرده و  را کپی  corewind.iniو   ubifs.imgحاوی فایل آپگرید شوید و فایل وارد پوشه 

 آن به فلش انتقال داده شود.  موجود در  هایدر فلش کپی نکنید و تنها فایلکه پوشه را  دقت داشته باشید 
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 کنید. Ejectکامپیوتر، حتماً آن را  USBدر پایان، قبل از جدا نمودن فلش از پورت 

 

 ید را به کابل تخلیه متصل نمایید.فلش حاوی فایل آپگرحال 
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 گیرنده نصب کنید.  P2در حالی که دستگاه خاموش است، پورت کابل تخلیه را به پورت  

 

روشن   LED هایچراغ  . با زدن دکمه پاور، یک لحظه همه ن دکمه پاور، گیرنده را روشن نمایید سپس با فشرد

 شوند.شده و دوباره خاموش می 
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در این   ماند.باقی می  در حالت روشن  همینطور ثابتثانیه  50تا روشن شده و   LED هایچراغ ثانیه  24پس از 

 .کند می عملیات آپگرید درون فلش را خوانده و شروع به انجام   گیرنده فایلمدت زمان  

 

زن باقی  ال چشمک ده و فقط چراغ پاور و بلوتوث در حخاموش ش  LED هایچراغ  پس از اتمام عملیات آپگرید،

 ماند. می 
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 آپگرید، از طریق دکمه پاور دستگاه را خاموش نموده و فلش را از کابل تخلیه جدا نمایید.  تکمیل فرآیند پس از 

 

  د. لوتوثی با گیرنده را برقرار کنیارتباط ب  RaySurveyافزار  مجدداً دستگاه را روشن نموده و با کنترلر از طریق نرم 

 وارد صفحه مربوطه شوید.  Aboutبا انتخاب گزینه  و  لیست لمس منوی  پس از اتصال به گیرنده، از طریق
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بایست به نسخه  موجود در این صفحه می   iRo Versionاگر مراحل آپگرید به درستی انجام شده باشد، پارامتر  

 . ند تغییر ک 4.3.0

به  و مجدداً  کرده  دستگاه را خاموش با موفقیت انجام نشد،  روزرسانی یند بهلیلی فرآ به هر د: در صورتی که 1توجه

 تکرار کنید. بر اساس دستورالعمل روزرسانی را 

ش  فلمشکل در فرمت  ،  USBکابل  وجود مشکل در   ، نی انجام نشودبه روزرسا  فرآیند   در صورتی که با تکرار   : 2هجوت

 باید بررسی شود. فایل دانلود شده  در  مشکل یا

ی زیر  های ارتباطه با مشکل مواجه شدید، از طریق درگاهند روزرسانی گیرر به ه هر دلیلی دی که ب: در صورت3توجه  

 با پشتیبانی رایمند در ارتباط باشید.

 02147276ن: لفت

 09107589603: تلگرام و واتساپپشتیبانی 

 @raymandgeogroup : تلگرام  گروه مشتریان رایمند
 


