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SERVICE BULLETIN Firmware Update Restore procedure AV-64L op Windows pc 
NB Alleen voor Windows PC, niet voor Mac  
 
Download de firmware “AV 64L Update Tool en Firmware 1.1.14.zip” van onze support website 
en pak het bestand uit op uw pc met behulp van winzip  
 
Zorg dat accu van de reader voldoende opgeladen is. 
 

1) Maak een back up van al uw goede bestanden van de reader op uw pc 

2) Zorg dat er GEEN micro sd kaart in de reader zit  

3) Installeer EERST de windows driver uit de downloadmap 1) DriverAssitant_v4.5 

4) Dubbelklik op Driver_Installatie_klik_hier.exe en volg de aanwijzingen  

5) Koppel de USB kabel af en zet de reader UIT 

6) Open de update tool uit de downloadmap  2) AV64L_Update_Tool 

7) Dubbelklik op AV64L_Update_Tool_klik_hier.exe, en installeer het programma 

8) Houdt van de reader de < (rechter) knop ingedrukt en sluit DAN de USB kabel aan 

9) De reader verschijnt in het update programma in de linker kolom onder 

“Apparaten Lijst, Mijn Computer” bv “Loader 3/4” of “Maskrom 3” 

10) Kies met de knop FIRMWARE de firmware uit de downloadmap > 3) Firmware_1.1.14 

11) Kies in de update tool boven knop RESTORE 

12) Klik op START  (het kan ook zijn dat de update automatisch start) 

13) WACHT tot de update voltooid is 
(in de rechterkolom komt even KORT een groene melding in beeld onder ID en succes)  
Daarna rode balk “Download Boot Fail”  heeft GEEN betekenis 

14) Klik op STOP boven in de update tool 

15) Klik op AFSLUITEN rechts boven in de update tool 

16) De reader verschijnt in de pc verkenner en bestanden kunnen overgezet worden*. 

17) Koppel de reader (USB) veilig af van de pc 

* Alleen bruikbare bestanden bv epub, kopiëren. GEEN andere overbodige 
bestanden, dit vertraagt de reader en kan de reader vast laten lopen.  

* Het is verstandig op mappen te maken op de reader, bv “boeken”, 
“afbeeldingen” dit om het geheel overzichtelijk te houden 

Meer tips & tricks op www.autovision.nl of scan de QR code 

http://www.autovision.nl/

