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1 INLEIDING 
 
1.1 Toepassing 
  
In deze aanvullende handleiding wordt duidelijk gemaakt hoe een lektester met een USB interface kan worden 
bestuurd vanaf een Android platform. Beschreven wordt hoe de besturings-app (OtoUSB) te verkrijgen en te 
installeren, evenals de functionaliteit van de app. Ook de fysieke koppeling (USB) wordt kort behandeld. 
Er wordt van uitgegaan dat de gebruiker bekend is met het Android platform (OS). Het downloaden en 
installeren van de app kan via de Google Play Store door te zoeken op OtoUSB of direct via deze link: 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paad.otousbtest&hl=nl 

Via onze site vindt u naast de link naar de Google Play Store de mogelijkheid om de app direct als OtoUSB.apk 
file te downloaden, dus zonder een bezoek aan de Play Store. De app bevindt zich in een .zip file: unzip de file 
en plaats OtoUSB.apk op uw Android apparaat in (bv.) de .../downloads directory, na het aantikken van het 
app-icoontje volgt u de aanwijzingen om de app te installeren. De zipfile heet OtoUSB2.xx en bevindt zich op:  

• https://www.cursorengineering.nl/app-android-usb/ 

Lees ook de Algemene Handleiding (OTOmanualUSB_NL.pdf) voor het gebruik van de USB lektester zelf. 
 
 
1.2 Systeemvereisten 
 
Voor het kunnen toepassen van de app voor USB lektesters op smartphones en tablets is minimaal Android 
4.1.x (Jelly Bean, API level 16) nodig. Gegevens over versies vindt u op uw Android platform, in het algemeen 
met "Instellingen > Over Tablet > Android Versie". Naast de minimale Android versie is ook vereist dat uw 
smartphone of tablet beschikt over een OTG functie. Met de USB OTG (USB On-The-Go) functie kunnen externe 
apparaten worden aangesloten en met een geschikte kabel wordt de tablet of smartphone het hoofdapparaat 
(OTG host mode). Tegenwoordig beschikken vrijwel alle Android platforms over een OTG functie. De 
aanwezigheid van een fysieke USB aansluiting geeft geen uitsluitsel over het feit of uw apparaat als host kan 
fungeren; u dient hiervoor de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen of download een 
zgn. USB checker, bv. "USB Host Diagnostics" via Google Play.  
 
 
1.3 Aansluiting 
 
Over de kabelverbinding van uw USB lektester met een Android platform kunt u alles vinden in de Algemene 
Handleiding (de link werd al genoemd in §1.1). De USB lektester heeft een USB-C (of micro-B) connector. 
De USB tester kan worden aangesloten met een geschikte kabel bv. USB micro-B naar USB micro-B, USB-C naar 
USB micro-B, of met een USB-C naar USB-C. Overigens wordt standaard een USB-A > USB-C meegeleverd. 
 

 
Foto 1.3.1: USB micro-B naar USB micro-B    Foto 1.3.2: USB-C naar USB-C  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paad.otousbtest&hl=nl
https://www.cursorengineering.nl/app-android-usb/
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2 PROCEDURE 

 
2.1 Eerste gebruik 
 
De besturingssoftware (de app) dient vóór het aansluiten van de USB lektester geïnstalleerd te zijn.  
Indien de USB tester gekoppeld wordt aan uw Android platform zal het OS reageren met de vraag of de 
bijbehorende app mag worden geopend, tik op OK. Het aantikken van het vinkje voor ‘standaard gebruik’ 
voorkomt dat deze vraag telkens wordt gesteld. Is het besturingsprogramma om een of andere reden al 
opgestart (zonder aangesloten tester) dan moet het programma eerst worden beëindigd om vervolgens door u 
zelf te worden gestart vlg. §2.2. 
Bovenstaande beschrijving geldt in veel gevallen, maar bij sommige merken en/of Android versies moet vooraf 
(vgl. Bluetooth) het USB apparaat, in casu de lektester, eerst worden gedetecteerd. Voor de Sony Xperia's bv. 
gaat u als volgt te werk: sluit de tester aan op de USB poort, de tester zal (nog) geen reactie geven; klik nu 
vanaf het startscherm op  (apps) en vervolgens Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding en tot 
slot zal, na het aantippen van USB-apparaat detecteren, de besturingssoftware automatisch starten en de 
tester tot leven komen. 
 
2.2 Normaal gebruik 
 
Normaliter zal door het verbinden van de USB tester met het Android platform de app automatisch starten en 
de USB tester met de juiste gegevens instellen. De app blijft in principe actief totdat u deze beëindigd ofwel 
d.m.v. het tikken op de EXIT toets, of door het loskoppelen van de USB kabel.  
Werd de app beëindigd d.m.v. het tikken op de EXIT toets, herstart de app dan bij voorkeur door het tikken op 
het app-icoontje, niet door fysiek loskoppelen en heraansluiten. 
 
2.3 Standby mode 
 
Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor het uitschakelen (overrulen) van de ingestelde scherm time-out. 
Indien het Android platform met een aangesloten USB tester en actieve app in de standby mode gaat wordt de 
verbinding in stand gehouden en zal het LED lampje op de tester oranje oplichten.  
Wordt Android vervolgens uit de standby mode gehaald dan zal de app weer opstarten en verbinding maken 
met de aangesloten USB tester. De enige beperking In deze situatie is, uit veiligheidsoverwegingen, dat een 
lopende save procedure niet kan worden voltooid.  
Het gedrag in de standby mode m.b.t. aangesloten USB apparaten verschilt per fabrikant en Android versie. 
Voorbeeld: soms wordt in de standby mode een USB poort geheel uitgeschakeld, waardoor een aangesloten 
apparaat helemaal geen stroom meer krijgt. 
Bedenk dat het Android OS zelfstandig bepaalt of een programma dat nog actief is in de standby mode zal 
worden afgesloten of niet, dit is afhankelijk van andere activiteiten en beschikbare resources 
Advies: indien u hinder ondervindt van de standby mode, verleng dan de time-out van het scherm. 
 
2.4 Afsluiten 
 
Indien de verbinding tussen platform en tester wordt verbroken (door de USB kabel los te koppelen) zal de 
besturingssoftware automatisch worden afgesloten. Het beëindigen kan ook gebeuren door te tikken op EXIT, 
de tester gaat dan in shutdown mode (oranje led, met een zeer laag stroomverbruik).  
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3 METEN 

 
3.1 Standaardmeting 
 

Als de verbinding tot stand gekomen is zal onderstaand basisscherm zichtbaar worden van waaruit alle 
metingen worden gestart. 
 

 

Figuur 3.1.1: het basisscherm met apparaatnaam  

 

Een meting wordt gestart door te tikken op de knop Start Test, de luchtpomp in de tester zal binnen enkele 
ogenblikken de druk op 5mB proberen te brengen. De feitelijke meting duurt precies vijf seconden. Gedurende 
deze tijd moet de druk idealiter op 5mB blijven, er wordt een ondergrens van 4mB aangehouden. Onderstaand 
beeld is een mogelijk resultaat van een meting. 
 

 

Figuur 3.1.2: een meetresultaat 
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3.2 Archiveren 
 
3.2.1 algemeen 

Na een meting bestaat de mogelijkheid om de grafiek op te slaan (kleur en z/w) voor latere verwerking, hiertoe 
tikt men op de knop Save Graph en kan er vervolgens een filenaam worden ingevuld: 

 
Figuur 3.2.1: opslaan van een grafiek 
 
3.2.2 procedure   

Tik in het pop-up venster de zgn. placeholder (filename[.png]) aan, het virtuele toetsenbord komt op, en vul de 
gewenste naam in. Er kunnen maximaal 48 tekens worden ingevoerd, afsluiten met [Gereed]. 
Tik 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 tikken, totdat er een nieuwe sessie wordt 
ingezet. 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 38kB) en een 
transparante z/w versie (gem. grootte 21kB).  
Vóór het opslaan wordt onder in de grafiek de filenaam met een datum/tijd stempel aangebracht. 
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. 
Voor statusmeldingen tijdens de opslagprocedure zie paragraaf  4.4. 
 
 
3.2.3 locatie (voor Android 12) 

De grafieken worden opgeslagen in de directory OtoUSB. Gebruik een app zoals bv. "Mijn bestanden", de 
grafieken staan dan onder: >Interne opslag >OtoUSB. Van daaruit kunt u de grafieken bewerken, mailen etc. of 
eventueel overzetten naar een ander platform waar de rapportage wordt afgewerkt.  
 
 
3.2.4 locatie (vanaf Android 12) 

Met ingang van deze Android versie (S, API level 31) wordt gekozen voor de zgn. sandbox methode.  
Dit betekent dat een app alleen op vaste locaties een bestand kan opslaan. Er is gekozen voor deze veiligere 
methode zoals die al wordt gebruikt door Apple: daar waar ook de app zich bevindt. Gebruik een app zoals bv. 
"Mijn bestanden", de files staan onder: >Interne opslag >Android >data >com.paad.otousbtest >files >OtoUSB 
Pas op: indien de app (OtoUSB) wordt verwijderd (uninstalled) verdwijnt ook de voornoemde locatie 
(directory) en daarmee ook de daar opgeslagen grafieken; dus eerst verplaatsen of kopiëren! 
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3.3 Schermlegenda 
 
3.3.1 bediening 

Drie toetsen zijn bovenaan in het scherm zichtbaar: 

• Exit: de app wordt beëindigd en de lektester wordt in standby mode geschakeld 
• Save Graph: de grafiek kan worden opgeslagen naar bestand: …/OtoUSB/filenaam.png, de maximale 

lengte van de filenaam bedraagt 48 tekens, de extensie .png word automatisch toegevoegd 
• Start Test: een nieuwe sessie wordt gestart, de aanduiding veranderd in Wait… en de Exit toets krijgt 

tijdelijk de tekst Stop Test: de lopende meting kan worden afgebroken 
 

3.3.2 grafiek 

De grafiek bevat op elke as een eenheid: 

• mB: de y-as geeft de relatieve druk weer in millibar[mB] t.o.v. bestaande luchtdruk, gemeten wordt 
met een (over-)druk van 5mB; de oranje lijn geeft de (4mB) ondergrens aan voor een meting die nog 
juist binnen de specificaties valt, 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 de standaard 
begindruk van 5mB werd bereikt 

 
 
3.3.3 informatiepaneel 

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. groen] : 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) 
• up time : de tijd (hh:mm:ss) versteken sinds de app een actieve verbinding heeft met een lektester 
• USBxxxx : de naam van de gekoppelde lektester 

 
 
3.3.4 status 

Op de statusregel, weergegeven juist boven de grafiek, wordt rechts van STATUS: de toestand aangegeven 
waarin de lektester zich bevindt. De lektester kent een aantal toestanden waarvan we de belangrijkste in het 
navolgende hoofdstuk zullen noemen. Indien slechts de aandacht van de gebruiker wordt gevraagd zal de 
achtergrond oranje kleuren, bij een foutmelding zal de achtergrond rood kleuren. 
 
 
3.3.5 logo 

Door het aantikken van het Cursor logo wordt gedurende vijf seconden een pup-up venster geopend met 
informatie over de tester: software, firmware etc.; door naast het venster te tikken verdwijnt deze direct. 
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4 STATUSMELDINGEN 
 
4.1 Machtigingen 
 
Met ingang van Android Nougat (versie 7.0, API level 24) kan de gebruiker toegang tot privacygevoelige 
informatie of hardware (bv. Contacten, Microfoon e.d.) telkens zelf toestaan of weigeren. Deze toestemmingen 
kunnen worden ingesteld tijdens de installatie, maar ook achteraf`worden gewijzigd.  
 
De OtoUSB app heeft slecht één toestemmingen nodig:  
 

• Oplag (Storage): deze toestemming is nodig voor het opslaan van de grafieken in het geheugen; 
zonder deze toestemming werkt de app prima, maar er kunnen geen grafieken worden opgeslagen  

 
De app zal op momenten waar toestemming nodig is terwijl de toestemming (nog) niet gegeven is via een zgn. 
pop-up venster vragen om toestemming, is eenmaal toestemming gegeven dan wordt de vraag niet meer 
gesteld, totdat de machtiging weer wordt ingetrokken.  
 
Met ingang van Android S (versie 12, API level 31) wordt er geen toestemming meer gevraagd voor het 
opslaan van grafieken, lees §3.2.4. 
 
 
4.2 Verbinden 
 
Statusmeldingen voor en tijdens het opzetten van de verbinding tussen app en lektester: 
 

• NO TESTER ATTACHED: er is helemaal geen tester aangesloten, resulterend in de melding: 
• ATTACH A TESTER, RESTART THE APP: de app afsluiten en een lektester aansluiten* 
• CONNECTING TO 'Leakage Tester USBxxxx' de aangesloten tester is herkend en er wordt data 

uitgewisseld 
• NO RESPONSE FROM 'Leakage Tester USBxxxx': er is helemaal geen, of een foutieve reactie van de 

tester* 
• CHECKSUM ERROR (RETRY x): de instellingsgegevens werden in de tester niet goed ontvangen of 

verwerkt; er worden maximaal vijf herhalingspogingen gedaan 
• PERSISTENT CHECKSUM ERROR: gegevens niet goed verwerkt in de lektester* 
• 'Leakage Tester USBxxxx' READY TO GO: de verbinding is tot stand gekomen en het geheel is klaar 

voor het doen van de eerste meting 
 
 
* leidt tot Exit (only): app afsluiten, opnieuw starten en lektester (opnieuw) los- en aankoppelen 
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4.3 Meten 
 
Normale statusaanduidingen tijdens het doen van metingen: 
 

• SESSION START: zeer korte mededeling 
• AIR IN: de luchtpomp gaat aan en brengt het systeem op een druk van juist boven de 5mB 
• STABILIZING PRESSURE: de pomp stopt, de druk is bereikt en het systeem controleert of deze stabiel 

genoeg is; tijdens deze fase kan bij een te grote lekkage de druk op een lagere waarde dan de 
systeemdruk (5mB) de grafiek binnenkomen  

• MEASURING PRESSURE: de feitelijke meting begint, de grafiek wordt opgetekend 
• SESSION FINISHED: de meting is afgelopen en het systeem wordt ontlucht, tijdens het ontluchten kan 

al begonnen worden met het opslaan van de grafiek 
• READY: de meting is correct afgerond en de lektester is klaar voor een nieuwe meting 

 
 
Mogelijke fouten tijdens metingen: 
 

• TARGET PRESSURE (5mB) NOT REACHED: 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 normaal loopt 

• SESSION TERMINATED: zichtbaar indien op Stop Test wordt gedrukt tijdens een sessie 
• PRESSURE UNSTABLE: de druk kan niet stabiel worden; bij voortduring is service noodzakelijk 
• PRESSURE DISCHARGE TOO SLOW, OBSTRUCTION?: 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 

• CONNECTION WITH 'Leakage Tester USBxxxx' LOST!: het platform had verbinding met de lektester, 
maar de verbinding is helaas verloren gegaan* 

 
* leidt tot Exit (only): app afsluiten, opnieuw starten en lektester (opnieuw) los- en aankoppelen 
 
 
4.4 Archiveren 
 
Attentie: lees §4.1 m.b.t. aangepaste (strengere) privacyregels voor het archiveren van bestanden. 
 
Normale statusmeldingen tijdens het archiveren: 
 

• File 'filenaam.png' already exists: de filenaam bestaat al, voer een andere naam in 
• Filename cannot be empty: de filenaam mag niet leeg zijn 
• Character (x) not allowed in a filename: hoewel strikt genomen wel toegestaan, worden karakters uit 

de reeks x = ["\", "/", "*", "?", ":", "<", ">", "\\", "|"] geweerd om redenen van compatibiliteit; deze 
tekens worden tijdens het typen automatisch verwijderd 

• Press 'Save Graph' again to resume: omdat het scherm buiten het tekstvenster is aangeraakt, is het 
tekstvenster verdwenen: Save Graph opnieuw aantikken, reeds ingevulde karakters blijven bewaard 

• Graph has been saved: de file 'filenaam.png' is opgeslagen 
 


