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1 INLEIDING 

 
1.1 Toepassing 
 
In deze aanvullende handleiding wordt aangegeven hoe de lektester met een USB interface te besturen vanaf 
het zgn. ‘Universal Windows Platform’ (UWP). Het platform is een exclusief onderdeel van het Windows 10 OS 
en is ook bekend onder de naam ‘Universal App Platform’ (UAP). In deze handleiding wordt beschreven 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 de volgende paragraaf. 
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker voldoende bekend is met het Windows 10 OS en dat deze de 
besturingsapp (OtoUSB) al heeft geïnstalleerd. 
 
1.2 Microsoft Store 
 
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 OtoUSB en bevindt zich in de categorie "Utilities & Tools" in de genoemde Store en de secure link 
ernaartoe luidt: https://www.microsoft.com/store/apps/9mw8m6q6dk4q. Afhankelijk van uw locatie kiest de 
browser de juiste taal: Nederlands, Engels of Duits. 
De huidige app is geschikt voor Windows 10 (32- en 64bit), Desktop, Laptop en Surface Tablets. 
 
 
2 INSTALLATIE 
 
2.1 Desktop 
 
Bij de eerste koppeling van de lektester zal Windows10 eenmalig een installatieprocedure doorlopen.  
Een algemene beschrijving van deze procedure kunt u nalezen in een aparte Engelstalige installatiehandleiding 
voor Windows 10, de naam van de file luidt: USBsolutionsW10_EN, en die kunt u downloaden op onze site met 
de URL: https://www.cursorengineering.nl/documentatie-usb/. 
U kunt de installatie na afloop controleren door onder Configuratiescherm > Alle Configuratiescherm-
onderdelen > Apparaten en printers uw tester op te sporen. 
 
2.2 Mobile 
 
De USB installatieprocedure voor Windows 10 Mobile wordt niet meer behandeld i.v.m. het feit dat Microsoft 
het Windows 10 Mobile platform als 'end-of-life' heeft verklaard en alle ondersteuning heeft afgebouwd.  
 
2.3 Surface Tablets 
 
Als alternatief voor mobile Windows applicaties kan gekozen worden voor de 'Microsoft Surface Go' tablets. 
De installatie van de app voor deze apparaten komt op dezelfde wijze tot stand als omschreven in §2.1.  
Voor het fysiek aansluiten is wel een kabel USB-A (tablet) naar USB-C of USB micro-B nodig. 
  

https://www.microsoft.com/store/apps/9mw8m6q6dk4q
https://www.cursorengineering.nl/documentatie-usb/
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3 METEN 
 
3.1 Opstarten 
 
Sluit de tester aan en wacht tot de LED op de tester oranje oplicht en activeer dan de app, in deze volgorde.  
Indien meerdere USB testers zijn aangesloten zal het onderstaande scherm worden weergegeven met een lijst 
van gekoppelde apparaten; er moet dus zelf een selectie worden gemaakt. Een voorbeeld is hieronder te zien. 
 

 
Afbeelding 3.1.1: het startscherm met apparatenlijst  
 
Klik op naam van de gewenste lektester en vervolgens zal de software proberen verbinding te maken met het 
geselecteerde apparaat. Is slechts een enkele tester aangesloten (bv. USBoneC) dan zal de software direct, dus 
zonder selectiemenu, proberen verbinding te maken en zal daarna het zogenoemde basisscherm zichtbaar 
worden. 
 
 
3.2 Standaardmeting 
 
Als de verbinding tot stand gekomen is zal onderstaand basisscherm te zien zijn van waaruit alle metingen 
worden gestart. Merk op dat de Save Graph toets nog niet actief is. Klik op het logo voor extra informatie. 

 
Afbeelding 3.2.1: het basisscherm  
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Een meting wordt gestart door te tikken op de knop Start Test, de luchtpomp in de tester zal binnen enkele 
ogenblikken de druk op een stabiele 5mB brengen. De feitelijke meting duurt precies vijf seconden. Gedurende 
deze tijd moet de druk idealiter op 5mB blijven; er wordt een grens van 4mB aangehouden waaronder de 
passing van de otoplastiek als niet voldoende kan worden bevonden; de uiteindelijke beoordeling ligt uiteraard 
bij de audicien. Onderstaand beeld is een mogelijk resultaat van een meetsessie. 

 
Afbeelding 3.2.2: een meetresultaat 
 
 
3.3 Archiveren 
 
Na een meting kan de grafiek worden opgeslagen voor latere verwerking en referentie. Hiertoe tikt men op de 
knop Save Graph en kan er vervolgens een filenaam voor het betreffende oor worden ingevuld. 
 

 
Afbeelding 3.3.1: invullen filenaam 
 
 
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. Tik 
naast het invulschermpje om de procedure in de wacht te zetten; de procedure kan altijd weer opnieuw 
worden gestart, 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 procedures voor opslag mogelijk.  
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3.3.1 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\ OtoUSB\ LeakageTest\ naam(_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.  
 
 
3.3.2 bewaren op een vrij te kiezen 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' 
 
 
 
3.4 Scherm Legenda 
 
3.4.1 bediening 
 
Drie toetsen zijn bovenaan het scherm zichtbaar: 
 

• Exit: het programma wordt beëindigd en de lektester wordt in standby mode geschakeld 
• Save Graph: de grafiek kan worden bewaard op een vaste of een vrij te kiezen locatie met 

filenaam[.png], de extensie .png wordt automatisch toegevoegd 
• Start Test: een nieuwe sessie wordt gestart, de aanduiding verandert in Wait en de aanduiding Exit 

(op de Exit button) verandert tijdelijk in Stop Test: de lopende sessie kan worden afgebroken 
 

3.4.2 grafiek 
 
De grafiek bevat op elke as een eenheid: 
 

• mB: de y-as geeft de relatieve druk weer in millibar[mB] t.o.v. de momentane atmosferische 
luchtdruk, als standaard wordt gemeten 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 een begindruk 
van 5mB werd gehaald 
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3.4.3 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. 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 

 
 
3.4.4 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. 
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. 
 
 
 
4 STATUSMELDINGEN 
 
4.1 Verbinden 
 
Nadat een lektester is geselecteerd (automatisch of uit de lijst) probeert de app via USB een verbinding te 
maken met die tester. Meldingen voor en tijdens het maken van deze verbinding tussen app en lektester: 
 

• Select the appropriate device, tap to connect: maak een keuze uit de lijst met gevonden apparaten 
• No device(s) attached: er is geen enkele USB lektester verbonden met het platform* 
• Attempt to connect to Leakage Tester USBxxxx: de app probeert verbinding te maken met 'USBxxxx' 
• Unable to read/write data from/to the device: het lukt niet om data van/naar het apparaat te 

lezen/schrijven* 
• 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* 
• Your Leakage Tester USBxxxx is ready to go!: de lektester is klaar voor de eerste meting 

 
 
* leidt tot Exit (only): app afsluiten, opnieuw starten en lektester opnieuw los- en aankoppelen 
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4.2 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 net 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 meetsessie is afgerond, de lektester is klaar voor een nieuwe meting 

 
 
Mogelijke fouten of waarschuwingen tijdens of na een meting: 
 

• SESSION TERMINATED: indien op Stop Test wordt gedrukt tijdens een sessie 
• 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 

• 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 

• Unable to read/write data from/to the device: de bestaande verbinding is niet stabiel meer; 
waarschijnlijk storing op de USB verbinding of kabel te lang* 

• Data flow from USBxxxx discontinued: de app is om onbekende reden gestopt* 
• CONNECTION WITH Leakage Tester USBxxxx LOST!: de USB verbinding is verloren gegaan, meestal als 

gevolg van het loskomen van de USB kabel* 
 
 
* leidt tot: Exit (only): app afsluiten, opnieuw starten en eventueel lektester uit- en inschakelen 
 
 
 
4.3 Archiveren 
 
Normale statusaanduidingen tijdens het archiveren: 
 

• 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 


