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Recomandări privind instalarea
Vă felicităm pentru achiziționarea aparatului AURICAL OTOcam 300. Vă rugăm să parcurgeți
aceste recomandări privind instalarea pentru a asigura o funcționare optimă a aparatului
OTOcam 300.

Configurarea USB
Otocam 300 necesită un port USB 2.0 sau USB 3.0 pentru a funcționa. În cazurile în care lățimea
de bandă USB este limitată, este posibil ca AURICAL OTOcam 300 să nu atingă performanțe
optime.

Găsirea celui mai bun port USB
Sunt preferabile porturile USB (3.0) albastre.

Evitați utilizarea unui HUB USB extern.

Nu folosiți prelungitoare USB.

Recomandări referitoare la Windows
Asigurați-vă că sistemul de operare conține toate actualizările:
•

2

Verificați pagina de start a producătorului driverului pentru placa video, pentru a vedea
dacă există actualizări ale driverului dumneavoastră și, după caz, pentru a le instala.
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Ecranul de captură pentru video-otoscopie din
OTOsuite este negru?
Dacă vedeți o imagine neagră în ecranul de captură pentru video-otoscopie din OTOsuite, asigurațivă că sursa de lumină a camerei este pornită atunci când camera este scoasă din suport și
conectată la portul USB al calculatorului. Dacă sursa de lumină nu este pornită, vă rugăm să vă
contactați distribuitorul.
Dacă sursa de lumină este pornită, încercați următoarele:
1. Dați clic dreapta pe imagine pentru a vedea acest meniu:

Observaţie • Rezoluția implicită este de 720 x 720 și va funcționa pe majoritatea
calculatoarelor.
2.
3.

4.
5.

Încercați să reduceți rezoluția până vedeți o imagine.
Dacă demersul eșuează și rezoluția minimă „200 x 200” nu funcționează, ar trebui să încercați să
actualizați driverul plăcii video de pe calculatorul dumneavoastră sau să treceți la altă placă
video, dacă este posibil.
Dacă apare o imagine corectă doar la rezoluții sub 720 x 720, lățimea de bandă USB disponibilă
este limitată și ar trebui să încercați să folosiți alt port USB.
Dacă nu puteți obține o imagine la rezoluția 720 x 720 pe niciun port USB, încercați să
deconectați dispozitivele USB neesențiale, precum telefoanele mobile, modemurile USB etc.
Observaţie • Unele dispozitive USB sunt conectate intern și pot fi dezactivate doar prin meniuri,
comenzi rapide, butoane, din panoul de comandă sau din managerul de dispozitive.

Pentru utilizatori avansați
Dacă deconectarea dispozitivelor USB nu dă rezultate, încercați să dezactivați dispozitivele USB
unul câte unul în managerul de dispozitive până ce apare o imagine.
Observaţie • Unele dispozitivele rezervă lățime de bandă USB chiar dacă nu sunt utilizate.
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