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1 INLEIDING 
 
1.1 Doel 
  
Dit document beschrijft hoe de lektester met een Bluetooth® Low Energy (LE) interface te besturen vanaf het 
zgn. 'Universal Windows Platform' (UWP). Aangegeven wordt hoe de besturingsapp (OtoUSB) te verkrijgen, te 
installeren en wat de functionaliteit van de app is. 
Een korte uitleg hoe de app te downloaden en te installeren vindt u in hoofdstuk 2. 
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker voldoende bekend is met het Windows 10 OS. 
 
 
1.2 Platforms 
  
De app is beschikbaar voor drie platforms: 
 

• Windows 10, op het Universal Windows Platform (UWP), dit platform is een exclusief onderdeel van 
W10 en ook bekend als Universal App Platform (UAP), hardware: desktop, laptop and tablet  

• Android OS, vanaf Android 6.0 (Marshmallow, API level 23), hardware: tablet and smartphone 
• Apple iOS, vanaf iOS 12.5.1, hardware vanaf iPad model Air, voor iPhone vanaf model 6 

 
De 'look and feel' van de app op de verschillende platforms is vrijwel hetzelfde. 
Voor geen enkel platform is het nodig om apart de klassieke Bluetooth®-koppelingsprocedure (de zgn. pairing 
procedure) uit te voeren. In de komende hoofdstukken vindt u een beschrijving van de app voor de Bluetooth® 
LE lektester zoals deze draait op Windows 10. 
 
 
 
2 INSTALLATIE 
 
2.1 Acquisitie 
  
Voor het downloaden en installeren van de app gaat u naar de Microsoft Store waar, afhankelijk van het 
platform waarmee u de Store benadert, telkens de juiste app wordt geselecteerd. 
Houdt u er rekening mee dat Microsoft voor het daadwerkelijk installeren van een app vereist dat u een 
account heeft, het is niet anders. Beschikt u nog niet over een Microsoft account dan kunt u deze tijdens de 
procedure meteen aanmaken. De app heet OtoBLE en bevindt zich in de categorie "Utilities & Tools" in de 
genoemde Store, de secure link ernaartoe luidt: https://www.microsoft.com/store/apps/9p067btst7pl.  
Nadat u op Downloaden heeft geklikt, wordt daarmee gestart en na enige tijd kunt u op Installeren klikken: 
de installatie zal beginnen en na voltooiing zal OtoBLE beschikbaar zijn in de app lijst. 
 
 
2.2 Procedure 
 
Omdat Bluetooth® LE apparaten continu hun eigenschappen kenbaar maken aan hun omgeving is het niet 
noodzakelijk om de zogenoemde pairing procedure, zoals die nodig was bij classic Bluetooth® apparaten, uit te 
voeren. Er zijn echter fabrikanten van Bluetooth®-chips die ongepaarde toegang tot zgn. Low Energy apparaten 
met een custom (eigen) profiel niet toestaan. Om onverwacht gedrag te voorkomen is het daarom soms 
noodzakelijk om toch een (eenmalige) koppelingsprocedure uit te voeren. Aangeraden wordt om geen pairing 
procedure uit te voeren: de app zal de gebruiker verzoeken om de paring ongedaan te maken als de tester toch 
gepaired blijkt te zijn. 
 
Let op: als er meer dan één gekoppelde lektester in gebruik is op hetzelfde Windows 10 platform dan zullen die 
altijd verschijnen in het selectiemenu van de app, ook als ze niet ingeschakeld zijn. Als gevolg daarvan zal altijd 
eerst de gewenste tester moeten worden geselecteerd; dit weerhoudt de app ervan de elegante en 
comfortabele (automatische) verbindingsprocedure te starten. 
Lees eventueel paragraaf 2.3.3 en 4.4.1 e.v. om (gekoppelde) Bluetooth®-apparaten te verwijderen. 
  

https://www.microsoft.com/store/apps/9p067btst7pl
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2.3 Bluetooth® LE 
 
2.3.1 versie 

De lektester is a Bluetooth® Low Energy apparaat en het is noodzakelijk om ten minste Bluetooth® v4.0 
beschikbaar te hebben op het gebruikte platform.  
 
De Bluetooth® LE versie op uw systeem kan als volgt worden gevonden: 
e 

• klik met de rechtermuisknop Start  > Apparaatbeheer > dubbelklik  
• dubbelklik op de Bluetooth® radio in de lijst (meestal een merknaam, bv. Intel, Asus etc.) 
• selecteer de Geavanceerd tab en kijk onderaan naar de LMP (Link Manager Protocol) waarde bij  

Firmware of Firmware versie 
• is het LMP getal 6.0000 of hoger, dan is de Bluetooth® versie 4.0 of hoger 

 
Als u geen pictogram in de lijst met apparaten kunt vinden, heeft uw platform geen Bluetooth®; overwogen 
kan worden om een externe Bluetooth®-adapter aan te sluiten via de USB-poort. 
 
 
2.3.2 inschakelen 

Uw Bluetooth®-radio kan worden uitgeschakeld, maar moet uiteraard aan staan.  
De Bluetooth®-radio kan als volgt worden ingeschakeld: 
 

• klik Start  > Instellingen >  Apparaten > Bluetooth en andere apparaten 
• indien nodig: schuif de Bluetooth® schakelaar naar Aan 

 
 
2.3.3 apparaat koppelen (pairen) 

Hoewel expliciet afgeraden om een Bluetooth® LE lektester te koppelen met Windows 10 wordt de procedure 
voor de volledigheid toch besproken en luidt als volgt: 
 

• klik Start  >    Instellingen >  Apparaten > Bluetooth en andere apparaten 
• click  + Bluetooth – of ander apparaat toevoegen

 

• click Bluetooth
 

• wacht tot de naam van de lektester in de lijst verschijnt 
• klik op de gevonden lektester om de pairing procedure te starten 
• na afloop, klik onderaan op Gereed en sluit Instellingen af 

 
Na het starten van de app zal de gebruiker worden gevraagd de pairing ongedaan te maken; de app moet 
daarna in de meeste gevallen worden herstart. 
 
 
2.3.4 apparaat verwijderen 

Is een Bluetooth® LE lektester toch abusievelijk gepaired, dan kan deze worden verwijderd van de Windows 10 
apparatenlijst als volgt: 
 

• klik Start  >    Instellingen >  Apparaten > Bluetooth en andere apparaten 
• scroll eventueel naar beneden naar Ander apparaten en klik op de naam van de lektester  
• klik Verwijderen, let op de waarschuwing en klik Ja 

 
Als de naam van de tester nog steeds in de app staat en er dus nog steeds een keuze moet worden gemaakt, 
lees dan §4.4.1 e.v. 
 
 



Grafische Tester voor Otoplastieken met Bluetooth® Low Energy  Aanvullende Handleiding voor UWP  

  2023 
www.cursorengineering.nl  blz. 5 

2.4 Gebruik 
 
Schakel de Bluetooth® LE lektester in, wacht op de pieptoon en start vervolgens de OtoBLE app. 
Download het document OTOmanualBLE_NL van onze website voor meer informatie over de hardware van de 
lektester. 
 
Nederlandse versie: OTOmanualBLE_NL.pdf, URL: https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/ 
English version: OTOmanualBLE_EN.pdf, URL: https://www.cursorengineering.nl/en/documentation-ble/ 
Deutsche Version: OTOmanualBLE_DE.pdf, URL: https://www.cursorengineering.nl/de/dokumentation-ble/ 
 
 
 

3 METEN 
 
3.1 Beginnen 
 
Schakel de lektester in en wacht op een korte pieptoon en activeer vervolgens de OtoBLE app, in deze volgorde 
Er zijn twee redenen waarom een lijst met apparaten zichtbaar wordt t.w.: 
 

1. er was al (ten minste) één tester bekend bij Windows 10, omdat deze op enig moment in het verleden 
werd gekoppeld, de nieuwe non paired lektester die zojuist werd ingeschakeld wordt toegevoegd 

2. er zijn twee of meer fysieke lektesters actief in de directe omgeving 
 
In beide gevallen moet op het gewenste apparaat in de lijst worden geklikt, waarna de app zal proberen 
verbinding te maken met het geselecteerde apparaat. 
In de meeste gevallen echter, is er maar één lektester aanwezig (al dan niet gekoppeld) en de app zal meteen 
proberen verbinding te maken met dat apparaat. 
 
Hoe dan ook, na een succesvolle verbinding zal de app eruit moeten zien als op de onderstaande afbeelding. 
Vanuit dit scherm worden alle metingen (sessies) uitgevoerd. 
In het volgende hoofdstuk komen alle schermelementen aan bod. 
 
 

 
Afbeelding 3.1.2: het meetscherm, klaar voor gebruik  
  

https://www.cursorengineering.nl/documentatie-ble/
https://www.cursorengineering.nl/en/documentation-ble/
https://www.cursorengineering.nl/de/dokumentation-ble/
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3.2 Schermlegenda 
 
3.2.1 algemeen 

In de volgende paragrafen wordt de functionaliteit van de verschillende schermelementen besproken. De app 
begint met een vaste afmeting, afhankelijk van de scherminstellingen van het gebruikte Windows 10 platform. 
Tussen meetsessies door kunt u het app venster binnen redelijke afmetingen vergroten of verkleinen en ook op 
volledig scherm zetten. 
 
 
3.2.2 knoppen 

• Exit: de app wordt beëindigd en, indien er een Bluetooth® verbinding aanwezig was, wordt de 
lektester op haar beurt in de 'sleep' mode gebracht, deze mode wordt besproken in §4.1 

• Save Graph: de grafiek kan worden opgeslagen met een naam naar keuze, in de grafiek wordt een 
datum/tijd stempel aangebracht; de bewaarprocedure wordt behandeld in §4.3.1 e.v. 

• Start Test: een nieuwe sessie wordt gestart, de aanduiding zal vernaderen in Wait en de aanduiding 
Exit (op de Exit knop) tijdelijk in Stop Test  

• Stop Test: de lopende sessie wordt afgebroken; na een korte periode keert de app terug naar READY  
 
 

3.2.3 grafiek 

• mB: de y-as geeft de relatieve druk weer in millibar[mB] t.o.v. de momentane atmosferische druk;    
als standaard wordt gemeten met een (over-)druk van 5mB. De stippellijnen boven en onder de 5mB 
waarde vormen de uiterste grenzen waarbinnen een perfect meetresultaat is of zal worden bereikt 
(5mB ± 0,1mB); de oranje lijn geeft de waarde (4mB) aan waarboven de meting nog als voldoende 
wordt beschouwd (de uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij de audicien); de SI-eenheid voor druk is 
de Pascal [Pa] (5mB ≡ 500Pa) 

• sec.: de x-as geeft de totale meettijd weer in seconden; de meettijd kan pas ingaan als een begindruk 
van 5mB werd gehaald 

 
 
3.2.4 status 

Op de statusregel, juist boven de grafiek, wordt rechts van STATUS: de toestand aangegeven waarin de tester 
zich bevindt. Aan het einde geeft een voortgangsbalkje de duur van een veranderende status weer.  
De tester kent een aantal toestanden, waarvan de belangrijkste in hoofdstuk 5 worden besproken. Indien 
slechts de aandacht van de gebruiker wordt gevraagd zal de achtergrond oranje kleuren, bij een foutmelding 
zal de achtergrond rood kleuren.  
Als op de statusregel aan het eind de toevoeging (RESUMED) zichtbaar is betekent dit dat de app opnieuw 
actief is geworden, bv. nadat het beeldscherm terug is uit de slaapstand, of dat de app op enig moment werd 
geminimaliseerd  en vervolgens weer teruggebracht. Één toestand is de revue al gepasseerd: Your 
BLE2023 is ready to go!: de lektester is klaar voor de eerste sessie; u raadde het al. 
 
 
3.2.5 infopaneel 

Rechts naast de grafiek zijn de gegevens zichtbaar met informatie over het verloop van een meting: 
 

• test : [nummer] : het aantal afgeronde sessies sinds de start van de app 
  [led kleur] : voorbeeld 
  [d. blauw] : meetsessie gestart en nog actief 
  [l. groen] : sessie afgerond binnen de specificaties, geen bijzonderheden 

  [oranje] : sessie afgerond buiten de specificaties, of sessie afgebroken 
  [rood] : sessie gestopt of afgebroken met een foutmelding 

• sample : het aantal meetmomenten gedurende de totale meettijd 
• pressure : de momentane druk, c.q. de laatst gemeten (over-)druk (mB) 
• time out : de tijd [mm:ss] die resteert voordat de app zelf stopt en de lektester in 'sleep' mode brengt 
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3.2.6 batterijicoon 

Het batterijpictogram geeft de laadstatus van de batterijen in de lektester aan. Het is echter slechts een 
indicatie; bedenk dat er een overgangssituatie kan ontstaan waarbij de tester nog normaal opstart, maar dat 
tijdens een meting blijkt dat er niet voldoende vermogen is om de pomp c.q. klep aan te sturen of dat de druk 
niet hoog genoeg wordt. De batterijspanning (Volt) is gekozen als referentie; de tester werkt betrouwbaar bij 
spanningen groter dan 3,5V. 
 
 
3.2.7 bedrijfslogo 

Door te klikken op het logo zal gedurende vijf seconden: 

• een pop-up venster worden geopend met informatie over de tester, software etc. 
 
 
 
3.3 Standaardmeting 
 
Een meting wordt gestart door te klikken op de knop Start Test, de luchtpomp in de tester zal binnen enkele 
ogenblikken de druk op een stabiele 5mB brengen. Als deze druk bereikt wordt en stabiel is, begint de feitelijke 
meting, deze duurt vijf seconden. Gedurende deze periode wordt de grafiek real-time opgetekend en zou de 
druk idealiter op 5mB moeten blijven.  
Er wordt een marge van 4mB aangehouden om aan te geven dat de passing van het oorstuk als onvoldoende 
zou moet worden beschouwd, maar zoals eerder aangegeven: de audicien beslist.  
Onderstaand beeld is een ideaal resultaat van een meetsessie; merk op dat de Save Graph knop nu klikbaar is. 
 

 
Afbeelding 3.3.1: een ideaal meetresultaat 
 
Een standaardsessie doorloopt een aantal verschillende stadia: 
 
TEST STARTED :  slechts een kort mededeling 
AIR IN :  de luchtpomp start en brengt de druk net boven de 5mB 
STABILIZING PRESSURE :  de pomp stopt, de luchtklep stabiliseert de druk en sluit het systeem 
MEASURING PRESSURE :  de test begint met bemonsteren, de grafiek wordt opgetekend 
SESSION FINISHED :  de laatste sample is genomen, de luchtklep gaat open 
READY :  de druk is nagenoeg 0mB en het systeem is klaar voor de volgende sessie 
 
Wanneer een sessie is voltooid, kan de knop Save Graph worden aangeklikt en kan de zojuist opgetekende 
grafiek worden bewaard. De procedure wordt beschreven in hoofdstuk 4.3. 
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4 DIVERSEN 
 
4.1 Systeem modes 
 
4.1.1 idle 

Dit is de status waarin het systeem zich bevindt wanneer het wacht op de volgende sessie. Deze idle mode 
duurt maximaal zestig minuten en als de gebruiker gedurende deze tijd geen actie onderneemt, zal the time 
out timer aftellen naar nul: de app brengt de tester in sleep mode en sluit zichzelf af. De timer wordt gereset bij 
de start van elke nieuwe sessie. 
 
 
4.1.2 sleep 

Om de levensduur van de batterijen niet onnodig te bekorten, wordt de tester uitgeschakeld als deze 
gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt. Het systeem gebruikt hiervoor een zogenaamde 
countdown timer en is zichtbaar op het infopaneel (time out). De tijd tot aan het uitschakelen wordt bij de start 
ingesteld op twintig minuten. De tester krijgt een minuut meer opdat deze zichzelf nooit te vroeg uitschakelt.  
 
 
4.1.3 standby 

Omdat de sleep mode niet softwarematig ongedaan kan worden gemaakt, wordt tijdig een waarschuwing 
gegeven op de status regel: 'STANDBY MODE ENTERED!'. Het systeem bevindt zich vanaf dat moment de facto 
in de standby mode en heeft de gebruiker nog vijftien minuten om de time out timer te resetten door een  
(dummy) test te doen. 
 
 
 
4.2 Titelbalk knoppen 
 
4.2.1 Minimaliseren 

Door te klikken op        in de titelbalk van de app wordt het venster geminimaliseerd en naar de taakbalk 
verplaatst. De app blijft actief en houdt ook de Bluetooth® verbinding in stand; ook de countdown timer zal 
normaal doorlopen. Het wordt afgeraden om te minimaliseren tijdens een meting, omdat er een korte  
interruptie plaat vindt in een actieve datastroom waardoor de app instabiel kan worden en de verbinding 
verloren kan gaan. Door een klik op het OtoBLE icoon in de taakbalk komt de app weer beschikbaar en als de 
verbinding actief was zal de toevoeging (RESUMED) zichtbaar zijn op de statusbalk. 
Dit gedrag van de app is vergelijkbaar met het opnieuw actief worden van het beeldscherm nadat deze uit de 
slaapstand (screen saver) komt. 
 
 
4.2.2 Maximaliseren 

Door te klikken op in de titelbalk van de app wordt het venster gemaximaliseerd en zal de app het hele 
beeldscherm vullen. Door vervolgens te klikken op (Verkleinen) zal het app-venster terugspringen naar de 
oorspronkelijke afmeting. 
 
 
4.2.3 Sluiten 

Door te klikken op in de titelbalk van de app wordt deze abrupt gestopt. In tegenstelling tot het beëindigen 
van de app met de EXIT toets wordt de lektester niet gecontroleerd afgesloten en de Bluetooth® verbinding 
niet direct opgeheven. Het afsluiten van de Bluetooth® koppeling wordt nu overgelaten aan het Windows OS 
en kan wel tien seconden in beslag nemen, hierna moet de tester zichzelf uitschakelen. 
 
 

 

  



Grafische Tester voor Otoplastieken met Bluetooth® Low Energy  Aanvullende Handleiding voor UWP  

  2023 
www.cursorengineering.nl  blz. 9 

4.3 Archiveren 
 
4.3.1 algemeen 

Na elke sessie heeft de gebruiker de mogelijkheid om de resulterende grafiek op te slaan in een bestand voor 
later gebruik in eigen documenten. Door op de knop Save Graph te klikken, verschijnt er een venster waarin 
een bestandsnaam kan worden ingevoerd, zoals hieronder weergegeven: 
 

 
Afbeelding 4.3.1: een grafiek opslaan onder UWP 
 
De grafieken worden opgeslagen in het zgn. 'Portable Network Graphics' bestandsformaat, de extensie luidt 
dan ook .png. De extensienaam niet toevoegen aan de filenaam, deze wordt automatisch achtergevoegd 
klik naast het invulschermpje om de procedure in de wacht te zetten of te beëindigen; de procedure kan altijd 
weer opnieuw worden gestart door opnieuw op Save Graph te klikken, totdat er een nieuwe sessie wordt 
ingezet. Vóór het opslaan wordt onder in de grafiek de filenaam met een datum/tijd stempel aangebracht.  
Er zijn twee methodes voor opslag beschikbaar. 
 
 
4.3.2 bewaren op een vaste locatie 
 
Klik in het pop-up venster de zgn. placeholder (enter filename) aan en vul de gewenste naam in. Er kunnen 
maximaal 48 tekens worden ingevoerd, afsluiten met [ENTER]. 
Het grafische resultaat van een oormeting kan slechts één keer worden opgeslagen. Er worden twee files 
aangemaakt en opgeslagen t.w.: één in kleur zoals te zien in de app (gem. grootte 70kB) en een transparante 
z/w versie (gem. grootte 40kB). De grafieken op bv. een desktop met een NL Windows 10 OS worden 
opgeslagen onder: C:\ Gebruikers\ <Uw Naam>\ Afbeeldingen\ OtoBLE\ Leakage Test\ name(_b&w).png. 
Hoewel de kwaliteit enigszins afhankelijk is van de gekozen schermgrootte van de app heeft de opgeslagen 
grafiek een vaste afmeting. Van hieruit kunt u de grafieken bewerken, mailen etc. of eventueel overzetten naar 
een PC waar de rapportage verder kan worden afgewerkt. 
 
 
4.3.3 bewaren op een vrije locatie 

Klik in het pop-up venster de zgn. placeholder (enter filename) aan en vul de gewenste naam in. Er kunnen 
maximaal 48 tekens worden ingevoerd, afsluiten met [/], ofwel de schuine streep. Windows opent vervolgens 
een dialoogvenster waarbij u zelf de locatie kunt bepalen en, hoewel niet aanbevolen, ook de naam nog kan 
worden gewijzigd. Hiermee ontstaat bv. de mogelijkheid om de grafieken in 'OneDrive' op te slaan zodat 
anderen direct met de resultaten aan de slag kunnen. De filenaam die in de grafiek wordt opgenomen is de 
naam zoals oorspronkelijk ingevoerd in het pop-up venster, indien de filenaam wordt gewijzigd in het 
dialoogvenster kan deze wijziging niet worden teruggekoppeld naar de grafiek. 
Om te voorkomen dat het een 'invuloefening' wordt is ervoor gekozen om alleen de grafiek op te slaan zoals 
die zichtbaar is in de app, dus geen zwart/wit versie. Let op: verander nooit de extensie 'png' 
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4.3.4 meldingen 

Normale statusaanduidingen tijdens het archiveren: 
 

• Enter name, conclude with [enter] or [/] to open a save dialog: kies een bewaaroptie 
• This filename 'naam' already exists: de bestandsnaam naam bestaat al, voer een andere naam in; 

bedenk dat ook namen als com1, com2, etc., lpt1, lpt2, etc., con, prn etc. niet zijn toegestaan 
• Character (x) not allowed in a file name: de bestandsnaam mag onder Windows 10 geen karakters 

bevatten uit de reeks x = ["\", "/", "*", "?", ":", "<", ">", "\\", "|"], deze karakters worden tijdens het 
typen automatisch verwijderd 

• Graph 'naam' has been saved: de file 'naam.png' is met datum/tijd stempel opgeslagen (vast) 
• Graph has been saved: de file is opgeslagen na een dialoog (naam onbekend, zie §4.3.3) 

 
 
 
4.4 Apparaten verwijderen 
 
4.4.1 probleem 

Onder Windows 10 kan het gebeuren dat een Bluetooth® Low Energy apparaat, dat ooit was verbonden maar 
nooit werd gekoppeld (gepaired), nog steeds wordt herkend door het besturingssysteem (OS), ondanks het feit 
dat het apparaat niet is ingeschakeld of zelfs helemaal niet meer in gebruik is. Normaal gesproken 'vergeet' het 
Windows 10 OS alle inactieve niet-gekoppelde Bluetooth® LE apparaten na een herstart, maar soms ook niet.  
Het is geen groot probleem, maar zo'n spookapparaat verschijnt wel telkens in het selectiemenu en blokkeert 
het automatisch verbinden met de gewenste lektester; de verplichting tot telkens selecteren kan hinderlijk zijn.  
Bovendien kan het klikken op zo'n spookapparaat leiden tot ongewenst gedrag van de app. In de volgende 
paragraaf staat hoe een dergelijk apparaat permanent uit het Windows 10 OS kan worden verwijderd. 
 
 
4.4.2 oplossing 

Om een hardnekkig, unpaired Bluetooth® LE apparaat uit een Windows 10 besturingssysteem te verwijderen, 
kan men als volgt te werk gaan: 
 

• rechtsklik Start  > Apparaatbeheer > dubbelklik  
• rechtsklik de Bluetooth® radio in de lijst (meestal een merknaam, bv. Intel®, Asus etc.) 
• selecteer Apparaat uitschakelen, let op de waarschuwing en klik Ja 
• rechtsklik dezelfde, maar nu uitgeschakelde, Bluetooth® radio 
• selecteer nu Apparaat inschakelen en de Bluetooth® omgeving zal zich herstellen 
• sluit het Apparaatbeheer 

 
 
 
5 STATUSMELDINGEN 
 
5.1 Tijdens verbinden 

Direct na het activeren zoekt de app naar beschikbare lektesters in de buurt. Als een geschikt apparaat wordt 
gevonden, probeert de app een Bluetooth® LE verbinding tot stand te brengen met de lektester, direct of 
indirect via een selectie. Tijdens het opzetten van deze verbinding verschijnen er verschillende statusberichten 
op het scherm: meestal is het slechts voortgangsinformatie, af en toe is actie van de gebruiker vereist.  
Een overzicht van de belangrijkste meldingen begint hier en gaat verder op de volgende bladzijde. 
 

• Bluetooth® is not available on this platform: er werd geen Bluetooth® hardware gevonden; lees  
sectie 2.3 of raadpleeg de hardware manual * 

• Bluetooth® must be turned on first: Bluetooth® hardware is beschikbaar, maar is uitgeschakeld; lees 
in §2.3.2 hoe de Bluetooth® radio (weer) in te schakelen * 
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• Bluetooth® failure on this platform: de implementatie van de Bluetooth® hardware (bv. Intel) is niet 
compatible, of staat geen custom (eigen) profielen toe; lees eventueel §2.2 * 

• Scanning for OtoBLE devices...: de app zoekt gedurende ca. drie seconden expliciet naar lektesters 
van het type BLExxxx; de tester moet vooraf ingeschakeld zijn en bijvoorkeur al  in idle mode verkeren 

• Could not detect any leakage tester: er is geen tester gevonden in de directe omgeving; uw tester is 
mogelijk (nog) uitgeschakeld * 

• Connecting to BLExxxx failed: er is een onbekende fout opgetreden; misschien is de tester nog in de 
opstartfase (niet in idle mode), terwijl de app al actief is * (de app kan vaak toch nog synchroniseren) 

• Attempt to make a connection to BLExxxx: er is een lektester geïdentificeerd en de app zal proberen 
instellingen te uploaden en gegevens uit te wisselen 

• Offset value appears to be unstable, restart your BLExxxx: de luchtdruk in de omgeving (de referentie 
voor elke meting) is niet stabiel genoeg; in de meeste gevallen echter zal de tester zelf nog niet 
voldoende geacclimatiseerd zijn: wacht even na dit bericht en begin dan opnieuw * 

• Your BLExxxx is ready to go!: de tester heeft alle initiële tests doorstaan, de instellingen zijn 
geïmplementeerd en gecontroleerd; de eerste sessie kan beginnen! 

 

* dit leidt tot Exit (only), de app sluit zichzelf automatisch af na twee minuten 
 
 
5.2 Tijdens metingen 
 
De meldingen tijdens een standaard meetsessie werden al genoemd in paragraaf 3.3. 
Hier volgt een aanvulling voor afwijkende gevallen: 

• TARGET PRESSURE (5mB) NOT REACHED OR UNSTABLE: het systeem verliest zoveel lucht dat de 
systeemdruk niet wordt bereikt: de otoplastiek kan erg slecht passen of verkeerd geplaatst zijn, ook 
kan er leiding- of luchtkamerlekkage zijn opgetreden; controleer of de pomp loopt en doe een 
controlemeting zonder otoplastiek, maar met de luchtslang aan het einde afgedicht en test of er 
überhaupt lucht uit de tester komt 

• PRESSURE DISCHARGE TOO SLOW: na een sessie moet de overdruk binnen enkele ogenblikken uit het 
systeem verdwenen zijn, als dit te lang duurt, duidt dit op interne vervuiling of een defect aan de 
luchtklep; bij voortduring is service noodzakelijk 

• READY (BELOW REJECTION LEVEL): de sessie is afgerond, maar op enig moment tijdens die sessie 
werd een druk van 4mB of lager gemeten 

• READY (POOR BATTERY POWER): de sessie is afgelopen, maar de batterijen zijn uitgeput en moeten 
worden vervangen; op dit punt kan gemakkelijk de een situatie optreden waarbij de tester nog een 
nieuwe sessie kan starten, maar dat tijdens de meting er niet voldoende vermogen is om de pomp c.q. 
klep aan te sturen of dat de druk niet hoog genoeg wordt 

 
 
5.3 Tijdens idle mode 
 
Tijdens het wachten op een volgende sessie is het systeem 'inactief'. Ook gedurende deze idle mode 
worden gegevens uitgewisseld met de tester en kunnen er meldingen uit de app komen. 
 
We noemen er enkele: 

• CONNECTION WITH ' BLExxxx' LOST: de bestaande Bluetooth® verbinding is verloren gegaan; meest 
voorkomende redenen: de tester werd uitgeschakeld of kwam buiten het bereik van de zender * 

• STANDBY MODE ENTERED!: dit is een waarschuwing die de gebruiker informeert over het feit dat 75% 
van de idle tijd (een uur) verlopen is en dat de countdown timer zou moeten worden gereset door een 
(dummy) test te doen. 

 
* dit leidt tot Exit (only), de app sluit zichzelf automatisch af na twee minuten 
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