OTOsuite
Telepítési útmutató
Magyar
Verziószám: 4.76

Rendszerkövetelmények
•

1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott: 2 GHz)

•

2 GB RAM

•

8 GB szabad lemezterület az OTOsuite szoftver telepítéséhez.

•

Microsoft® Windows® 7 SP1 (32 vagy 64 bites) vagy Microsoft Windows 8.1 (64 bites) vagy
Microsoft Windows 10 (32 vagy 64 bites)

•

Minden Microsoft Windows frissítés a Microsoft Update szolgáltatásból

•

USB-port a tartozékok csatlakoztatásához, v. 1.1 vagy magasabb (a AURICAL® OTOcam 300 esetében
v. 2.0 vagy magasabb)

•

DVD-meghajtó (csak kevés funkcióhoz)

•

32 bites színes kijelző, 1024x768 képernyőfelbontás

•

128 MB grafikus memória

•

Windows kompatibilis hangkártya

•

Ha szükséges, akkor NOAH 3.5.2, fül-orr-gégészeti NOAH 3.5.2 vagy újabb verzió, avagy Noah 4 vagy
fül-orr-gégészeti Noah 4 a Noah üzemmódban való működéshez, illetve OTObase®.

Megjegyzés • Ha az GN Otometrics által mellékelt beszéd anyagokat fogja használni,
ellenőrizze a Beszéd Anyagok telepítő CD-n, hogy a számítógépén rendelkezésre áll-e a
szükséges további lemezterület.

OTOsuite telepítési sorrendje

Vigyázat • Csak a szoftver telepítésének befejezése után csatlakoztassa a vizsgálati eszközt és
a tartozékokat.
1. Noah/OTObase
Ha az OTOsuite használatát Noah vagy OTObase szoftverrel tervezi, először telepítse a Noah vagy az
OTObase szoftvert. Ily módon a Noah/OTObase tárolhatja a méréseket az ügyféladatokkal együtt.
2. OTOsuite
Ha a számítógépre telepítve van a Noah/OTObase, az OTOsuite telepítése automatikusan a
Noah/OTObase alá történik. Ha a Noah/OTObase adatbázis telepítésére az OTOsuite telepítése után
kerül sor, az OTOsuite a Noah/OTObase alatti modulként regisztrálható a PostNOAHInstall.exe
program futtatásával.

Az OTOsuite telepítése

Megjegyzés • Az OTOsuite nem telepíthető megosztott hálózati meghajtóra.
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•

A telepítő szoftverrel való ütközések elkerülése érdekében zárja be a Windows programokat.

•

Az OTOsuite telepítésének befejezése előtt nem csatlakoztasson semmilyen tartozékot.
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•

Helyezze be az OTOsuite telepítő adathordozót (lemez vagy USB-adathordozó). A Telepítés varázsló
automatikusan elindul. Ha mégsem, akkor nyomja meg a Windows gomb
+R kombinációt a

Futtatás ablak megnyitásához, majd gépelje be a d:\setup.exe kifejezést, amelyben d: a telepítő
adathordozó (lemezmeghajtó vagy USB-port) helyét jelzi.
•

A Telepítés varázsló végigvezeti Önt a telepítésen.
Előfordulhat, hogy az OTOsuite telepítés meghatározza az OTOsuite telepítésének előfeltételét
képző szoftverek listáját. Ez néhány percet vehet igénybe, és előfordulhat, hogy újra kell indítani a
számítógépet. Ha az újraindítás után nem folytatódik a telepítés, futtassa még egyszer a setup.exe
fájl a fent leírt módon.

•

Válassza ki a tételeket a megjelenésük sorrendjében, és kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.

•

A Telepítés varázsló segítségével kiválaszthatja, hogy az OTOsuite telepítését Noah/OTObase alatti
külön modulokként, vagy egyetlen modulként történjen. Ha az OTOsuite szoftvert Noah/OTObase
alatti, külön modulokként telepíti, akkor az OTOsuite szoftvert a Noah/OTObase Modul kiválasztása
párbeszédpanelén keresztül indítva minden alkalommal kiválaszthatja a megnyitni kívánt modult.
Ha az OTOsuite szoftvert a Noah/OTObase alatti egyetlen modulként telepíti, akkor az OTOsuite
megnyitása az indítási beállításoknak megfelelően zajlik az OTOsuite – a Noah/OTObase Modul
kiválasztása párbeszédpaneléről történő – indításakor.
Ha az OTOsuite indítása a Noah/OTObase rendszer által kezelt mérés megnyitásával történik, az
OTOsuite mindig a megjelenítés szempontjából legmegfelelőbb modulban nyitja meg a mérést.

•

A Telepítés varázsló értesíti, hogy telepíti a használati statisztika eszközt. Az eszköz leírását, illetve
engedélyezését/letiltását lásd: OTOsuite Platform Felhasználói kézikönyv.

•

Indítsa el az OTOsuite szoftvert, és futtassa a Konfigurációs varázslót. A licenszkulcs a DVD dobozán
található.

Megjegyzés • Az OTOsuite telepítés által beállított hangkártya-beállítás módosíthatja az
alapértelmezett Windows hangkártya-beállítást. Az alapértelmezett beállítás
megváltoztatásához lásd: „Hang” a Windows vezérlőpanelen.

Dokumentáció
Az OTOsuite telepítését követően a megfelelő OTOsuite kézikönyveket és a vonatkozó
dokumentumokat a megtalálja a számítógépén. A(z) Start menüben nyissa meg a(z) OTOsuite
kézikönyvek elemet – ezzel áttekintést jelenít meg, amelyben a kézikönyvekre mutató hivatkozások
szerepelnek.

Megjegyzés • A vizsgálat megkezdése előtt alaposan tanulmányozza a vizsgálati eszközt és az
OTOsuite szoftvert, valamint a funkciókat és a beállításokat.

Vizsgálati eszközök telepítése
•
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Lásd a „Kicsomagolás és telepítés” részt a készülék kézikönyvében.
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Vigyázat • Csak a szoftver telepítésének befejezése után csatlakoztassa a vizsgálati eszközt és
a tartozékokat.

Ha az OTOsuite telepítése előtt csatlakoztatta a vizsgálati eszközt
Ha az OTOsuite telepítése előtt csatlakoztatta a vizsgálati eszközt, problémát tapasztalhat, mert a
Windows nem a készülékhez tartozó illesztőprogramot telepítette, vagy nincs telepítve illesztőprogram.
A probléma megoldásához:
1. Keresse meg az eszközt a Windows eszközkezelőben.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a készülék nevére, majd kattintson az illesztőprogram frissítéséhez.
Hagyja, hogy a Windows automatikusan megkeresse a megfelelő eszközillesztő programot.

Fontos • Ha a készülékhez egynél több illesztőprogram tartozik, a készülék neve többször is
megjelenhet az eszközkezelőben. Minden egyes program esetében ismételje meg a fenti
eljárást (pl. „SoundHub 100 fejhallgató + mikrofon" és „SoundHub 100 hangszórók").

Gyártó
GN Otometrics A/S
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dánia
( +45 45 75 55 55
7 +45 45 75 55 59
www.otometrics.com
Copyright
Szerzőijogi értesítés
Ajelen dokumentáció vagy program semelyik része nemreprodukálható, tárolható visszakereső rendszerben vagy továbbítható
bármelyformában vagy eszközzel (elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, rögzítéssel vagy egyéb módon) a
GN Otometrics A/Selőzetes írásos jóváhagyásanélkül.
Copyright© 2015, GN Otometrics A/S
Kiadás dátuma: Dánia – Kiadó: GN Otometrics A/S, Dánia
Ajelen kézikönyvben szereplő valamennyi információ, kép és műszakispecifikáció akiadás időpontjában rendelkezésre álló
legújabb termékadatokon alapszik. A GN Otometrics A/Sfenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsaazokat.
Védjegyekés bejegyzett védjegyek
Akövetkezők a(z) GN Otometrics A/S birtokában lévő védjegyekvagy bejegyzett védjegyek: MADSEN Itera II,MADSEN OTOflex 100,
OTOsuite,AURICAL FreeFit, AURICAL Visible Speech, MADSEN Astera², MADSEN Xeta, ICS Chartr 200 VNG/ENG, ICS Chartr EP,
OTOcam 300, MADSEN AccuScreen, MADSEN AccuLink, ICS AirCal, AURICAL Aud, AURICAL HIT, ICS Impulse, OTObase és MADSEN
Capella².
Verzió kibocsátási dátuma
2015.10.04 (117862)
Műszakitámogatás
Forduljon a szállítóhoz.
Dokumentum száma
Dok. száma: 7-50-1430-HU/03
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