به روز رسانی اسپیکرهای UE MEGABOOM
بهروزرسانی این نوع اسپیکر میتواند از طریق گوشی شما و نرمافزار  UEصورت گیرد که شما میتوانید آن را از  Google Playبرای اندروید و
 App storeبرای  iOSدانلود کنید.
اکنونکه شما نرمافزار را نصب نموده اید میتوانید برای بهروزرسانی به طریق زیر عمل کنید.
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اسپیکر خود را به گوشی خود متصل کنید.
نرمافزار را بازکنید.
گزینه  MOREرا انتخاب کنید.
پیام  Update Nowرا انتخاب کنید تا بهروزرسانی آغاز شود.

به روز رسانی اسپیکرهای UE BOOM 2
اسپیکر  UE BOOMشما ،همواره از طریق نرمافزار و بهصورت بیسیم میتواند بهروزرسانی شود .این بهروزرسانیها بسیار ساده و سریع هستند
و میتوانند از طریق نرمافزار بهراحتی دانلود شوند .برای شروع اسپیکر خود را به گوشی هوشمند خود متصل کنید ،نرمافزار  UEرا بازکرده و
به قسمت ” “Moreرفته تا مشاهده کنید نسخه جدیدی برای بهروزرسانی وجود دارد یا خیر ،که در صورت وجود داشتن می توانید آن را
انتخاب کنید و نرمافزار ،بقیه فرایند را کامل میکند.
درحالیکه بهروزرسانی از طریق نرمافزار بسیار ساده و سریع است ،اگر شما به نرمافزار دسترسی ندارید و یا حتی عالقهمند به به روز رسانیهای
کالسیک هستید ،ما این نیاز شما را نیز پوشش دادهایم .بر روی لینک مختص به سیستمعامل خود کلیک کنید تا نرمافزار مربوطه را دریافت
کنید .بعد از دریافت و نصب نرمافزار به کمک راهنمای پله به پله نرمافزار ،اسپیکر خود را به کامپیوتر خود متصل کنید تا فرایند بهروزرسانی
کامل گردد.

به روز رسانی اسپیکرهای UE ROLL 2
اسپیکر  UE ROLL 2شما همواره از طریق نرمافزار و بهصورت بیسیم میتواند بهروزرسانی شود .این بهروزرسانیها بسیار ساده و سریع هستند
و میتوانند از طریق نرمافزار بهراحتی دانلود شوند .برای شروع اسپیکر خود را به گوشی هوشمند خود متصل کنید ،نرمافزار  UEرا بازکرده و به
قسمت ” “Moreرفته تا مشاهده کنید نسخه جدیدی برای بهروزرسانی وجود دارد یا خیر ،که در صورت وجود داشتن می توانید آن را انتخاب
کنید و نرمافزار ،بقیه فرایند را کامل میکند.
Windows:
http://files.logitech.com/audio/fwUpdateInstallers/Ultimate%22Ears%22Update%22Assistant%22V3.exe
Mac:
http://files.logitech.com/audio/fwUpdateInstallers/Ultimate%22Ears%22Update%22Assistant%22V3.dmg

