
Installatiehandleiding Macintosh-stuurprogramma
Aanbevolen systeem
Mac-computer met een intel-processor met OS 10.6.4 (Snow Leopard) of later

OPMERKING
• Het toegewezen stuurprogramma moet worden geïnstalleerd op de computer voordat DCD-2020AE wordt aangesloten op een computer. Het apparaat 

zal niet goed werken als het op de computer wordt aangesloten voordat het toegewezen stuurprogramma is geïnstalleerd.
• De werking kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfi guraties.

1. Dubbelklik op “DnMDCD2020AE_1650RE USB ASY KEXT-***.*.*.pkg” om de installatie te starten.
 z “***.*.*” verschilt afhankelijk van de versie.

2. Klik op “Continue”.

3. Klik op “Install”.

Standard Install on “Macintosh HD”

4. Wanneer u wordt gevraagd naar een “Name” en “Password”, voert u de naam en het wachtwoord in die worden gebruikt voor de beheerdersaccount 
en klikt u op “Install Software”.

5. Klik op “Continue Installation” om de installatie te starten. Voer geen bewerkingen op de computer uit zolang de installatie niet is voltooid.



6. Klik op “Restart” wanneer de installatie is voltooid om de computer opnieuw op te starten.

7. Controleer of de verbinding is gelukt en geef de instellingen op.
1) Controleer de verbinding.
qKlik op “System Preferences…”.

wKlik op “Sound”.

eKlik op het tabblad “Output” en selecteer “DCD2020AE_1650RE USB High Speed Audio”.



2) De instellingen wijzigen en optimaliseren.
qDubbelklik “Macintosh HD”.

wKlik op “Applications” en vervolgens op “Utilities”.

eKlik op “Audio MIDI Setup”.

rKlik op “DCD2020AE_1650RE USB High Speed Audio” en wijzig het deel “Format” dat rechts wordt weergegeven, door de gewenste 
bemonsteringsfrequentie en bitdiepte te selecteren.

 z Er wordt audio uitgevoerd na het opnieuw samplen volgens de bemonsteringsfrequentie en de bitdiepte die hier zijn ingesteld.

8. Als er tijdens het afspelen een probleem optreedt:
Probeer het stuurprogramma opnieuw te installeren.

1) Verwijder het stuurprogramma.
Selecteer “Macintosh HD” – “Systeem” – “Bibliotheek” – “Extensions” en verwijder “DnMDCD2020AE_1650REUSBAudio.kext”.
Om het bestand te verwijderen, verplaatst u het bestand naar de prullenbak of naar het Dock. U kunt ook het bestand selecteren en de optie “Verplaats 
naar prullenmand” selecteren onder “Archief” in de menubalk.

OPMERKING
Zorg dat u tijdens het verwijderen van het bestand, niet per ongeluk andere bestanden verwijdert.

2) Start de Mac opnieuw op.

3) Installeer het stuurprogramma.
Volg stappen 1 – 7 die in deze handleiding zijn beschreven om het stuurprogramma te installeren.
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