Usbuppdateringsinstruktioner
för SYNC 3
Installation av programvaran

Ungefärlig tid för uppdatering:

De här anvisningarna hjälper dig att uppdatera

30-38 minuter

SYNC 3 till den senaste programversionen.

Filstorlek:
2,8 GB

Fordonet kan fortfarande köras medan
uppdateringen pågår.
Under uppladdningen kommer systemet att
stängas av och du kan förlora funktioner i 60-90
sekunder.
Ta inte bort ditt usb-flashminne innan
installationen är slutförd. Om fordonet
stängs av innan installationen är slutförd kan
uppdateringen börja om från början eller delvis
när du startar bilen nästa gång.
Tiden kommer därmed att öka.
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Ladda ner filen till din dator och förbered usbflashminnet på följande sätt:

•

När Sync3-skärmen har öppnats helt
kommer popup-meddelandet “Automatisk
programvaruuppdatering” att visas. Välj
“Fråga mig senare”. Tryck inte på “Ja” eller
“Nej”!

2. Formatera ditt usb-flashminne innan du
uppdaterar till exFAT

•

Installationen kommer att fortsätta
automatiskt

Tänk på att formateringen kommer att radera all
data som finns lagrat på ditt usb-flashminne.

•

När den här uppdateringen har slutförts
visas popup-meddelandet “Installationen är
slutförd” på skärmen.

1.

Se till att ditt usb-flashminne har en kapacitet
på minst 4 GB.

För att packa upp filen kan du använda verktyg
som WinZip, WinRAR eller 7zip.
3. Leta upp den nedladdade filen på din dator
4. Packa upp filerna (med valfritt verktyg) på
den högsta nivån (rotkatalogen) i ditt usbflashminne
5. Genomför en säker borttagning av ditt usbflashminne från datorn och sätt dig i ditt fordon
6. Starta motorn.
7. Sätt i usb-flashenheten i fordonets usb-port.
Följ sedan instruktionerna på SYNC-skärmen.
8. Usb-flashminnet kommer att kännas igen av
SYNC. Processen kan ta upp till åtta minuter.
9. Programvaruuppdateringen av SYNC kommer
att fortsätta i ungefär 25-30 minuter.
•

•

Inom 5-10 minuter kommer SYNC visa
popup-meddelandet “Startar om systemet”
och därefter startas SYNC om vilket kommer
att avbryta navigering, telefonsamtal,
Bluetooth-strömning m.m.
Låt usb-minnet sitta kvar i usb-porten
(uppdateringen är inte slutförd)

10. Omstart med tändningsnyckel krävs innan
uppdateringen kan tillämpas. Dra ut ditt usbflashminne. Uppdateringen kan tillämpas
nästa gång du startar ditt fordon. Du kan även
aktivera uppdateringen med följande steg:
Starta om bilen med tändningsnyckeln
11. Tändning AV/Stopp
12. Öppna och stäng förardörren och lås den.
13. Vänta 2 minuter (se till att SYNC-skärmen
stängs av)
14. Lås upp/öppna förardörren
15. Tändning PÅ/Start
16. Språkåterställning: I vissa fall kan systemets
språk ändras till engelska efter att
uppdateringen är slutförd. För att ställa in ditt
valda språk igen följer du stegen nedan.
a) Välj “Inställningar”
b) Välj “Allmänt”
c) Tryck på den första rullgardinsknappen och
välj ditt favoritspråk
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Fordonets uppdatering är slutförd. Gå tillbaka till
Fords webbsida, använd “Sök loggfil”-knappen
och ladda upp uppdateringsinformationen som
genererats från fordonet från usb-flashminnet.
Det säkerställer att statusen för ditt fordon hålls
uppdaterad och att du får rätt uppdateringar i
framtiden. Uppdateringsinformationen lagras
i SyncMyRide-foldern på ditt usb-flashminne.
Filnamnet innehåller SYNC + serienummer + VIN
och avslutas med xml

Uppdateringsmeddelande
När uppdateringen är slutförd ser du en ikon med
en pil i det övre högra hörnet. Om du trycker på
ikonen får du information om vilken version du har

(t. ex. Sync_WUB3A18V_WF05MNGCC5FY12345.
xml).

Hur formaterar jag mitt usb-flashminne?
Så här kontrollerar du om ditt usb-minne är
formaterat
Mac-användare

PC-användare

1.

1.

Sätt in din usb-enhet i datorns usb-port

För in din usb-enhet i datorns usb-port.

2. Öppna Finder

2. Öppna Min dator

3. Högerklicka på din usb-enhet och välj “Hämta
info”

3. Högerklicka på din usb-enhet och välj “Hämta
info”

4. Under rubriken “Format” bör formattypen
visas.

4. Under rubriken “Filsystem” bör formattypen
visas.
5. Om ditt usb-minne inte är formaterat till rätt
typ måste du antingen omformatera det
manuellt till rätt typ, eller använda ett annat
usb-minne.
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