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Aanbevelingen voor installatie
Gefeliciteerd met de aankoop van uw AURICAL OTOcam 300. Lees deze aanbevelingen voor
installatie goed door om een optimale werking van de OTOcam 300 te waarborgen.

USB-aansluiting
De Otocam 300 heeft een USB 2.0- of USB 3.0-poort nodig om te kunnen functioneren. In
gevallen waarin de USB-bandbreedte beperkt is, presteert de AURICAL OTOcam 300 mogelijk niet
optimaal.

De beste USB-poort vinden
Gebruik bij voorkeur blauwe USB-poorten (3.0).

Vermijd het gebruik van een externe USB-hub.

Gebruik geen USB-extenders.

Windows-aanbevelingen
Zorg ervoor dat de meest recente versie van het besturingssysteem wordt gebruikt:
•
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Kijk op de website van de fabrikant van het stuurprogramma van de grafische kaart voor
updates van het specifieke stuurprogramma, en installeer eventuele updates.
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Is het opnamescherm Video-otoscopy in OTOsuite
zwart?
Als u een zwart beeld ziet in het opnamescherm Video-otoscopie in OTOsuite, controleer dan of de
lichtbron van de camera aanstaat wanneer de camera van de houder wordt gehaald en op de USBpoort van de pc wordt aangesloten. Neem contact op met uw dealer als de lichtbron niet
aanstaat.
Probeer het volgende als de lichtbron aanstaat:
1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om dit menu te bekijken:

Opmerking • De standaardresolutie is 720x720 en werkt op de meeste computers.
2.
3.

4.

5.

Probeer de resolutie te verlagen totdat u een afbeelding ziet.
Als dit niet lukt en de laagste resolutie '200x200' niet werkt, probeer dan het stuurprogramma
van de grafische kaart op uw computer te updaten of, indien mogelijk, over te gaan op een
andere grafische kaart.
Als een correcte afbeelding alleen wordt weergegeven met een resolutie van minder dan
720x720, is de beschikbare USB-bandbreedte beperkt en dient u een andere USB-poort te
proberen.
Als u met geen enkele USB-poort een afbeelding met de resolutie 720x720 te zien krijgt,
probeer dan onbelangrijke USB-apparaten zoals mobiele telefoons, USB-modems enz. los te
koppelen.
Opmerking • Sommige USB-apparaten zijn intern aangesloten en kunnen alleen via menu's,
snelkoppelingen, knoppen, het bedieningspaneel of apparaatbeheer worden uitgeschakeld.

Voor gevorderde gebruikers
Als het loskoppelen van USB-apparaten niet helpt, kunt u in apparaatbeheer proberen om de USBapparaten een voor een uit te schakelen tot er een afbeelding verschijnt.
Opmerking • Sommige apparaten reserveren zelfs als ze niet worden gebruikt USB-bandbreedte.
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Technische ondersteuning
Neem contact op met uw leverancier.

