
Om de Bionics-programmering te herstellen in de Arduino-compatibele microcontroller, dien je de 
volgende stappen te doorlopen. Er is ook een sectie over probleemoplossing in dit document met 
informatie over het oplossen van veelvoorkomende problemen. 

Computer met internettoegang 
ESP32 microcontroller inbegrepen in Bionics 
Kit Micro-USB-kabel 

1. Ga op de website van Bionics4Education.com naar  het tabblad 'Ondersteuning'  Hier vind je
in de sectie 'Curriculumgerelateerde en algemene onderwerpen' het item 'Reflash Bionics Kit
(Vis, Olifant, Kameleon)' . Download het zip-bestand genaamd "flash zip.file".
Unzip de inhoud van het bestand naar het gewenste pad op uw computer.

2. Nadat de inhoud is uitgepakt, open je de map "bionic_flash_v1_4". Open dan het bestand
"bionic_flash_v1_4.bat". De volgende commando prompt wordt geopend:

3. Sluit de microcontroller aan op de PC via een micro-USB-kabel. De PC moet de microcontroller kunnen
detecteren en een COM-poort toewijzen, en één of beide LED-lampjes op de microcontroller moeten
oplichten om aan te geven dat de microcontroller is aangesloten en onder spanning staat.

4. Als de microcontroller is aangesloten, druk je op een willekeurige toets (zoals aangegeven in de
opdrachtprompt) om de microcontroller opnieuw te laten knipperen. Als je de foutmelding "No
Bionic-Kit found" ontvangt, herkent de PC de microcontroller waarschijnlijk niet en moet je misschien
een extra driver installeren. Zie de Problemen oplossen sectie in dit document getiteld "Driver
installation needed:" voor verdere instructies.

5. Het herstelproces gaat door en duurt een paar momenten om het af te maken. Als de reflash
succesvol is, moet er op een regel staan "Hard resetting via RTS pin…":

6. Als her herstellen succesvol is, kun je de microcontroller loskoppelen van de PC en de commandoprompt
afsluiten. De microcontroller moet nu opnieuw knipperen en klaar zijn voor gebruik.

 Benodigde hardware: 

Bionics Kit reflash instructies en probleemoplossing

Het herstellen van de microcontroller



De naam van het WiFi netwerk is uniek voor elke microcontroller. De naam van het netwerk voor elke 
individuele microcontroller moet op de onderkant van het bord van de microcontroller worden afgedrukt.  
Als je moeite hebt om de naam van het netwerk te identificeren, zelfs na het controleren van de afdruk op 
de printplaat, kun je de WifiSSID voor een bepaalde microcontroller identificeren door de volgende 
stappen uit te voeren: 

1. Eerst moet de Arduino IDE worden gedownload van de officiële Arduino site. De bestanden en 
instructies staan hier:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2. Zorg ervoor dat de Arduino IDE met succes is geïnstalleerd voordat je verder gaat met de volgende 
stap.

3. Sluit de microcontroller aan op een PC met een micro-USB-kabel.

4. Open de Arduino IDE. Selecteer de Serial Monitor door te klikken op Tools --> Serial Monitor of het 
vergrootglas icoontje      .

5. Reset the microcontroller by pressing down on the reset button. The output window should identify 
the WifiSSID:

6. De WifiSSID zou beschikbaar moeten zijn bij het zoeken naar beschikbare WiFi netwerken op een PC of  
mobiel apparaat. Je kunt verbinding maken met het WiFi netwerk met het wachtwoord "education"; de 
besturingsinterface kan vervolgens worden benaderd door een webbrowser te openen en te navigeren 
naar www.b4e.com.

Als je meerdere Bionic Kits/microcontrollers of meerdere apparaten gebruikt om de microcontrollers aan 
te sturen, zorg er dan voor dat alle autoconnect opties zijn uitgeschakeld wanneer je via een PC of 
mobiel apparaat verbinding maakt met een microcontrollernetwerk. Er kan slechts één apparaat tegelijk 
worden aangesloten op een enkel microcontroller WiFi netwerk, dus het uitschakelen van de 
autoconnect voorkomt dat apparaten automatisch verbinding maken met microcontrollers wanneer ze 
voor het eerst worden aangezet, en voorkomt dus mogelijke conflicten tussen apparaten. 
Wanneer je tussen meerdere apparaten schakelt om verbinding te maken met een microcontroller, zorg 
er dan voor dat het apparaat dat op dat moment met het netwerk is verbonden handmatig wordt 
losgekoppeld voordat je het nieuwe apparaat probeert aan te sluiten. 

Probleemoplossing 

WiF i aansluiting: 

Het gebruik van meerdere microcontrollers: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Als de microcontroller via de PC wordt aangesloten, kan het nodig zijn een driver te installeren om 
correct te kunnen communiceren en goed gedetecteerd te worden. De volgende link geeft 
informatie over de installatie van device drivers als je dit soort problemen met de microcontroller 
tegenkomt:

https://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm 

Driver installatie noodzakelijk: 

https://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm

