
                                 

Pagina 1 van 5 -  Autovision Technische Dienst td@autovision.nl / www.autovision.nl 
 

Service bulletin 
 

Firmware Upgrade procedure AV-606/63/61 met behulp van Update Programma (Methode 2) 

Download de laatste firmware en pak het bestand uit op uw pc met behulp van win zip.  

Met deze methode wordt de reader gewist en zo ook het beschadigde bestand  waardoor de 
reader vastloopt. 

Reader nog niet aansluiten  
 
Start het programma 

AV_Upgrade_Tool.exe 

uit de map Update Programma 

 
 
 
 
 
 
 
2. Zet de reader UIT (INDIEN DIT NIET KAN, SCHERM IS VASTGELOPEN: ZIE 2B) 

Houdt de OK knop ingedrukt en sluit DAN de USB kabel aan TOTDAT (ca 5 sec), 

in het update programma rechts boven verschijnt: “GEVONDEN>kies .img bestand” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2B.   Sluit de reader aan met de USB kabel 
 Houdt de OK knop INGEDRUKT en 
 druk kort op de RESET toets aan de achterkant van de reader totdat (ca 5-10 sec)  

in het upgrade programma rechtsboven verschijnt: “GEVONDEN>kies .img bestand 
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(Indien de reader NOG NIET HERKEND WORDT: Zie vanaf pagina 3) 

3. Selecteer met de "Kies" knop het gedownloade en uitgepakte update bestand uit de map 
“Update Bestand” ->  "AV_**_update_dd_m_j . img" van uw pc. 
(bestands locatie komt dan in de regel te staan)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klik op "Upgrade" knop 

De onderste balk begint te lopen, Upgrade duurt ongeveer 3 minuten 

WACHT tot "upgrade OK" in beeld komt.  

WACHT tot uw e reader automatisch opnieuw opstart. 
 
 
Koppel de reader af van de pc, wacht even en koppel weer aan.  

Kopieer uw bestanden terug naar de e reader (in de juiste mappen).  
NB Boeken in de map “Documents” !  

 

 
Mocht u de Upgrade procedure afbreken, druk dan ca 2 sec. op de "reset" knop aan de 
achterkant van de reader en wacht even totdat de reader opnieuw opstart (ca 5 sec)  
of schakel deze weer normaal aan. 

 

AV_606_updatebestand_via_updateprogramma_14-05-2014.img 
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U probeert METHODE 2 om de AV 606-63-61 te upgraden met behulp van het Rockchip programma, maar de 
reader wordt niet herkend en in het programma blijft “AV 606 niet gevonden “staan.  

Er moet een “driver” geïnstalleerd worden, zodat de reader herkend wordt door de pc. 

• Zorg dat u weet waar de map staat met het gedownloade en uitgepakte update bestand. 
• Deze map bestaat uit 2 submappen “update Bestand” en “update programma” 
• De reader is aangesloten op de PC via USB 

installeren hardware drivers Windows 7 

In het onderdeel Apparaatbeheer 

(te bereiken via  start-> configuratiescherm > Apparaat beheer)  

OF 

Start > configuratiescherm > Hardware en geluiden > 
(rechtsboven) Apparaat beheer 

staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde 
hardware-items 

Als het goed is, staat een beetje boven in een met een geel 
uitroepteken gemarkeerd onbekend apparaat. 

1) Klik op onbekend apparaat  

2) Klik rechtemuisknop -> eigenschappen   -> stuurprogramma 
bijwerken  

3) klik op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken  

4) klik op bladeren en ga naar de gedownloade map “update 
programma” > en map Drivers 

5) Klik op de juiste driver (bv AMD 64 > win7) en op volgende (als geen driver gevonden dan X86>win7) 

6) De driver wordt geïnstalleerd 

7) Na installatie verdwijnt in apparaat beheer het onbekende apparaat 

8) In het Rockchip update programma is “AV 606 niet gevonden” veranderd in “gevonden>kies .img”  

9) Klik op “Kies” en ga naar map “update bestand” en selecteer het .img bestand  

10) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid 

 

Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.   
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installeren hardware drivers Windows Vista 

Plaat de geleverde drivers eerst op de pc, bv in een map op het bureau blad  

 

Voor het goed functioneren van de hardware is het noodzakelijk de 
juiste hardware drivers te installeren. Om de gebruiker het zoekwerk 
naar deze drivers zoveel mogelijk uit handen te nemen, is Windows 
standaard uitgerust met een grote database met tienduizenden 
hardware drivers. Tijdens de setup van Windows worden al zoveel 
mogelijk hardware drivers geïnstalleerd. 

 In het onderdeel Apparaatbeheer (te bereiken via 

 start-> instellingen -> configuratiescherm)  

staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde 
hardware-items (de met een geel uitroepteken gemarkeerde 
apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een 
driver voorzien). 

 

 

 

1) Klik op onbekend apparaat  

2) Klik rechtemuisknop -> eigenschappen   -> stuurprogramma 
bijwerken  

3) klik op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken  

4) klik op bladeren en ga naar de gedownloade map “update programma” > en map Drivers 

5) Klik op de juiste driver (AMD > Vista) en op volgende  (als geen driver gevonden dan x86) 

6) De driver wordt geïnstalleerd 

7) Na installatie verdwijnt in apparaat beheer het onbekende apparaat 

8) In het Rockchip update programma is “AV 606 niet gevonden” veranderd in “gevonden>kies .img”   

9) Klik op “Kies” en ga naar map “update bestand” en selecteer het .img bestand  

10) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid 

 

Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.   
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Installeren hardware drivers Windows XP 

Plaat de geleverde drivers eerst op de pc, bv in een map op het bureau blad  

Ga naar start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Hardware -> Apparatenbeheer 

Daar staan de inmiddels door Windows gedetecteerde en geïnstalleerde hardware-items (de met een geel 
uitroepteken gemarkeerde apparaten zijn voor Windows onbekend en daarom nog niet van een driver voorzien). 

1) Sluit het apparaat aan op de USB ingang, wacht op “onbekend apparaat melding”  

2) Klik op onbekend apparaat  

3) Klik rechtemuisknop -> eigenschappen   -> stuurprogramma bijwerken  

4) Klik op nee nu niet. 

5) klik op ik wil zelf kiezen (geavanceerd).   

6) klik op de onderstaande locaties naar het beste stuurprogramma zoeken 
    vink aan “ook op deze locatie zoeken”  

7) klik op bladeren en selecteer de gedownloade map waar de drivers staan (Update programma > Driver > x86 > XP) 
klik op volgende. 

8) de driver wordt geïnstalleerd 

9) In het Rockchip update programma is “AV 606 niet gevonden” veranderd in “gevonden>kies .img”   

10) Klik op “Kies” en ga naar map “update bestand” en selecteer het .img bestand  

11) Klik op upgrade en wacht, ca 3 min, TOTDAT de reader opnieuw opstart.> update is voltooid 

Indien de AV 606 nog niet gevonden is kan het nodig zijn de reader af-en aan te koppelen of pc opnieuw op te starten.   

 

Installeren hardware drivers Windows 8 

Een stuurprogramma handmatig installeren 

U kunt deze stappen alleen uitvoeren als u bent aangemeld als administrator. 

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken. 
Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer 
naar boven en klikt u op Zoeken. 
 

2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik op Apparaatbeheer. 
 

3. Dubbeltik of dubbelklik in de lijst met hardwarecategorieën op de categorie van uw apparaat en dubbeltik of 
dubbelklik vervolgens op de naam van het gewenste apparaat. Als u bijvoorbeeld uw videokaart wilt 
weergeven, dubbeltikt of dubbelklikt u in de lijst met hardwarecategorieën op Beeldschermadapters en 
vervolgens dubbeltikt of dubbelklikt u op de naam van de videokaart. 
 

4. Tik of klik op het tabblad Stuurprogramma, tik of klik op Stuurprogramma bijwerken en voer de instructies uit. 
 U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.  
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