
 
 

SERVICE BULLETIN        
 
Betreft: Boek loopt vast, gaat terug naar beginpagina, reader start opnieuw op, is vastgelopen, 
kan geen boeken vinden, melding onleesbaar bestand / geen boeken  etc. 
 
We krijgen regelmatig readers binnen met bovenstaande klachten.  
Na onderzoek blijkt dat er onleesbare en onverwijderbare bestanden op de reader staan. zoals bij voorbeeld in 
onderstaande afbeelding. 
 

 

Dit komt meestal door de reader NIET VEILIG af te koppelen. (maar gewoon de USB eruit te trekken) 
Kan ook komen door een beschadigde USB kabel en/of aansluiting, of een beschadigd boek. 

De ENIGE REMEDIE is de reader FORMATTEREN (helemaal wissen) en de boeken er opnieuw op te zetten. 
Eventueel met behulp van de “upgrade tool. Methode 2” van onze website.(AV61/AV63)  

Veilig afkoppelen bij Windows: 
Als het pictogram Hardware veilig verwijderen wordt weergegeven in het systeemvak helemaal rechts op de 
taakbalk, kunt u dit gebruiken als indicatie dat alle bewerkingen die door de apparaten worden uitgevoerd, zijn 
voltooid. U kunt de apparaten nu veilig verwijderen. Als het pictogram Hardware veilig verwijderen niet wordt 
weergegeven, klikt u op de knop Verborgen pictogrammen weergeven om alle pictogrammen in het systeemvak 
weer te geven. 

Het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk  
Als u hardware veilig wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Hardware veilig 
verwijderen en klikt u in de lijst met apparaten op het apparaat dat u wilt verwijderen. Windows geeft in een 
melding aan dat u het apparaat veilig kunt verwijderen. 

Andere methode is, via “mijn computer” rechtermuisknop op av ereader > Uitwerpen (of veilig afkoppelen) 

Veilig afkoppelen bij Mac: 

• Klik op de Finder (via het pictogram op de Dock). 
• U vindt het USB-apparaat terug onder het onderdeel ‘Apparaten’ in het linkermenu. 

• Klik op de Eject-knop  achter de naam van het apparaat. 
• De naam van het USB-apparaat verdwijnt nu uit het overzicht. 
• Het USB-apparaat kan veilig uit de computer worden gehaald. 

Website: www.autovision.nl 
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