طریقه آپدیت دستگاه پرتابل OBD TOOLS
شما میتونید به دو روش دستگاه پرتابل را آبدیت کنید:

-1آپدیت اینترنتی اتوماتیک(آنالین)
بعد از نصب نرم افزار  Update Setup OBD Toolsو اجرای آن می بایست ابتدا مموری کارت را از انتهای دستگاه جدا
کرده و با رم ریدر به کامپیوتر متصل و همچنین کابل  USBرا به دستگاه پرتابل و کامپیوتر خود متصل نمائید .در این مرحله
کامپیوتر شما حتما باید به اینترنت متصل باشد تا اعالم پیغام اتصال اینترنت برقرار است برروی نرم افزار نمایان شود دکمه
بروز رسانی اینترنتی اتوماتیک را کلیک نموده و منتظر بمانید تا دستگاه به صورت اتوماتیک بروزرسانی شود.
توجه:در هنگام بروزرسانی نباید فلش  USBومموری کارت های متفرقه به کامپیوتر شما متصل باشند.

-2آپدیت بدون اینترنت (آفالین)
بعد از نصب نرم افزار  Update Setup OBD Toolsو اجرای آن می بایست ابتدا مموری کارت را از انتهای دستگاه پرتابل
جدا کرده و با رم ریدر به کامپیوتر متصل و همچنین کابل  USBرا به دستگاه پرتابل و کامپیوتر خود متصل نمائید .در این
مرحله کامپیوتر شما نیاز ندارد که به اینترنت متصل باشد اما باید برنامه آپدیت دستگاه پرتابل را به صورت جدا از سایت
نگارخودرو دانلود نمائید و با کلیک برروی بروزرسانی بدون اینترنت فایل مورد نظر را در مسیر آن قرار داده منتظر بمانید تا
عملیات آپدیت با موفقیت به پایان برسد.
توجه:در هنگام بروزرسانی نباید فلش  USBومموری کارت های متفرقه به کامپیوتر شما متصل باشند.

-3تبادل اطالعات
در این قسمت شما میتوانید با استفاده از این ابزار اطالعات داخل مموری کارت را به کامپیوتر و برعکس اطالعات داخل
کامپیوتر را به داخل مموری کارت انتقال دهید.برای این کار ابتدا باید مموری کارت را درآروده و وارد رم ریدروبه کامپیوتر
متصل کنید وسپس با استفاده از دکمه تبادل اطالعات می توانید عملیات درخواستی را انجام دهید.دوستان توجه داشته باشند این
ابزار برای جلوگیری از سیستم های که ویروس دارند طراحی شده تا مشکلی برای شما به وجود نیاید.پس به هیچ وجه اطالعات
داخل مموری کارت را به صورت جدا یعنی از طریق  My Computerباز نکنید.
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