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Installation SL3 programvara
Ladda ner filen SetupSoftloader3.exe till din dator. Filen hittar du på ricaab.com.
Eventuellt kan vissa anti-virus program tillfälligt behövas stänga av.
1. Dubbelklicka på filen SetupSoftloader3.exe för att installera mjukvaran.
OBS: När ett varningsmeddelande kommer upp om att det inte går att verifiera
programvaran, klicka på installera.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
3. Anslut din Softloader 3 till datorn med den medföljande USB sladden.
Efter installationen är färdig, startar SL3 automatiskt.

Urläsning av originalfil
Följ stegen nedan för att läsa ur bilens originalfil:
1. Anslut Softloadern till bilens OBD-uttag. (vänster sida under ratten)
2. Tryck på startknapp och håll inne i ca 3 sek Alt. Vrid nyckel till läge II.
3. Klicka starta modifiering, på Softloadern.
4. Välj ditt bilmärke och klicka på pil framåt.
5. Välj din bilmodell och klicka på pil framåt.
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6. Välj ditt motoralternativ och klicka på pil framåt.
(Tändning på) Klicka OK.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att läsa ur mjukvaran. (Originalfil saknas,
läsa ECU?) Klicka OK.
6. Använd ditt SL3 program för att för att ladda ned originalfilen från Softloadern till
datorn och skicka den till files@ricaab.se (se nästa sida)
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Nedladdning av originalfil
För att ladda ner originalfilen från din bil till datorn:
1.Koppla in Softloadern till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2.Öppna Softloaderprogramet.
3.Klicka på Download data.
4.Klicka på Start.
5.Välj mapp att spara fil i, döp filen med bilens registreringsnummer. Tryck spara.
6.Skicka filen till files@ricaab.se

Ladda upp modifieradfil
För att ladda upp fil till din Softloader 3:
1.Spara ned fil från mailet på valfri plats.
2.Koppla in Softloadern till datorn med den medföljande USB-kabeln.
2.Öppna Softloaderprogramet
3.Klicka på Upload data.
4.Klicka på Browse och välj mappen du sparade filen i.
5.Confirm upload, klicka yes.
6.Följ instruktionerna på skärmen.

Ladda ner modifierad fil
För att ladda ner modifierad mjukvara till din bil:
1.
2.
3.
4.
5.

Anslut Softloadern till bilens OBD-uttag. (vänster sida under ratten)
Tryck på startknapp och håll inne i ca 3 sek Alt. Vrid nyckel till läge II.
Klicka på Starta modifiering.
Klicka på den programvara du vill ladda ned i bilen.
Följ instruktionerna på skärmen.
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Obs: Fil markerad med * är den mjukvara som är I ECUn .
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