
HANDLEIDING UPDATEN VAN DE FIRMWARE IN DE AIRSPY HF+ 

Download op https://airspy.com/download/ en installeer het Windows SDR Software 
Package. Pak de bestanden uit en plaats ze op uw computer in een map met de naam 
/airspyhfplus/. 

Download op https://airspy.com/airspy-hf-plus/ de laatste firmware update. Op 16 juni 
2018 was dit R1.7.0 2018-04-10. Pak de bestanden uit en plaats de bestanden op uw 
computer in een map met de naam /airspyhfplus/flash. 

Sluit de Airspy HF+ aan op een vrije USB3 poort van uw computer. 

Open SDRSharp. 

Kies bij Source de AIRSPY HF+ (let op de toevoeging HF+). 

1. 

Linksboven staat de firmware versie vermeld. Wanneer deze 1.0.0 is, dan dient u de 
instructies in 1. te volgen. In de eerste firmware versie zit namelijk een bug, waardoor u 
deze firmware versie in de Airspy HF+ eerst moet wissen (erasen). Wanneer u firmware 
versie R1.6.1 of hoger heeft, dan kunt u deze stap overslaan en direct naar 2. gaan. 

Sluit SDRShap; het blauwe ledje van de Airspy HF+ gaat dan uit. 

Trek de USB-kabel van de Airspy HF+ uit de computer, zodat er geen spanning meer op 
de Airspy HF+ staat. 

Open de Airspy HF+ met een passende kruiskop schroevendraaier (bijvoorbeeld 2.4x40). 
Let er op dat u het dekseltje later weer op dezelfde wijze terug plaatst. Onderaan het 
dekseltje zit namelijk een verend beugeltje dat op het USB-chassisdeel valt. 

Sluit de Airspy HF+ aan op de computer. Het power ledje gaat nu branden. 

 

Zet een brilletje op 😉 

Neem een gewone schroevendraaier met een kop van ongeveer 6 mm breed. 



Zet de schroevendraaier gelijktijdig op de beide soldeereilandjes rechts van ‘Erase S1’. 

 

Houd de schroevendraaier gedurende een aantal seconden op zijn plaats, nog steeds op 
de beide soldeereilandjes. Bij mij was er toen een pieptoon hoorbaar uit de computer. 

Trek de USB-kabel van de Airspy HF+ uit de computer, zodat er geen spanning meer op 
de Airspy HF+ staat. 

Sluit de Airspy HF+ aan op de computer. Het power ledje gaat nu branden. 

Ga naar de map /airspyhfplus/flash en dubbelklik op het bestand ‘flash.bat’. 

U ziet nu het volgende op uw scherm: 

 



Dit duurt een aantal seconden. 

Trek de USB-kabel van de Airspy HF+ uit de computer, zodat er geen spanning meer op 
de Airspy HF+ staat. 

Sluit de Airspy HF+ aan op de computer. Het power ledje gaat nu branden. 

Open SPYSharp en kies bij Source de AIRSPY HF+. Als het goed is ziet u nu linksboven 
de nieuwe firmware versie staan: 

 

 

2.  

Wanneer u deze eenmalige actie verricht heeft, of wanneer u een Airspy HF+ heeft met 
recente firmware (bijvoorbeeld R1.6.0 of hoger), dan volstaat in het vervolg de volgende 
instructie: 

Download op https://airspy.com/airspy-hf-plus/ de laatste firmware update. Op 16 juni 
2018 was dit R1.7.0 2018-04-10. Pak de bestanden uit en plaats de bestanden in een 
map met de naam /airspyhfplus/flash. 

Sluit de Airspy HF+ aan op een vrije USB3 poort van uw computer. 

Het power ledje gaat nu branden. 

Ga naar de map /airspyhfplus/flash en dubbelklik op het bestand ‘flash.bat’. 

U ziet nu het volgende op uw scherm: 



 

Trek de USB-kabel van de Airspy HF+ uit de computer, zodat er geen spanning meer op 
de Airspy HF+ staat. 

Sluit de Airspy HF+ aan op de computer. Het power ledje gaat nu branden. 

Open SPYSharp en kies bij Source: AIRSPY HF+ Als het goed is ziet u nu linksboven de 
nieuwe firmware versie staan: 

 

 

Regelmatig verschijnt er een nieuwe firmware versie. Soms wel iedere week of maand. 
Controleer daarom zo vaak als mogelijk de meest recente firmware versie op 
https://airspy.com/airspy-hf-plus/ 



Software, zoals SPYSharp of Simon Brown’s SDR Console v3, installeert u op uw 
computer; Firmware installeert u in de Airspy HF+. Beide zijn essentieel voor een goede 
werking van uw Airspy HF+. Onderschat dit niet, zeker niet omdat het SDR is. 

Uiteraard doet u alles op eigen risico. Wanneer u zich onzeker voelt, raadpleeg 
dan uw dealer, of vraag een collega radiozendamateur die hier ervaring mee 
heeft. 

 

Dit is de Engelstalige tekst van het README.TXT bestand: 

Pre-requisites: Windows 10 or Windows 7 

Standard Firmware Upgrade Procedure: 

1. Connect the unit to the PC 

2. Double click on flash.bat 

3. Disconnect the device from the PC 

4. Connect the device again 

5. Done 

Recovery Procedure: 

Due to a bug in the first firmware, this procedure must be used for the first firmware 
upgrade. 

Subsequent updates should work with the standard procedure above. 

1. Open the HF+ enclosure 

2. Connect the device to the PC 

3. Short the Erase pins for one second (see the photo) 

4. Disconnect the device from the PC 

5. Connect the device again 

6. Double click on flash.bat 

7. Wait until it flashes and verifies the data 

8. Disconnect the device from the PC 

9. Connect the device again 

10. Done 

 

Heel veel plezier met uw Airspy HF+, met de meest recente Firmware en Software! 

73, Hans Remeeus PA0Q. 

 

Op de volgende vier pagina’s ziet u het artikel in Electron van april 2018 dat de Airspy 
HF+ beschrijft: 



 

  



 

  



 

  



 


