
Installatiehandleiding Windows-stuurprogramma
Aanbevolen systeem
Computer met een lntel Core 2 Duo-processor of sneller
Opmerking: Windows XP 64-bits editie wordt niet ondersteund

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. Als de computer bovendien 
Windows XP gebruikt als OS, zal de snelheid van de computer aanzienlijk afnemen en kan het nodig zijn de computer opnieuw op te starten.

•	De werking kan mislukken in sommige computerhardware- en softwareconfiguraties.

 z Het volgende scherm is voor Windows7.

1. Dubbelklik op “DCD2020AE_1650REUsbAudioSetup.exe” om de installatie te starten.

2. Selecteer “Yes” wanneer het volgende venster verschijnt.

3. Klik op “Setup Software”.

4. Klik op “Next>”.



5. Klik op “Next>”.
 z Klik op “Browse...” om de installatiebestemming te wijzigen naar uw gewenste locatie.
 z Om meerdere gebruikersaccounts toe te staan “DCD-2020AE” te selecteren als uitvoerbestemming, selecteert u “Everyone”.

6. Klik op “Next>”.

7. De installatie wordt gestart. Voer geen bewerkingen op de computer uit zolang de installatie niet is voltooid.

8. Klik op “Install” wanneer het volgende venster verschijnt.

9. Klik op “Close” wanneer de installatie is voltooid.

10. Sluit de computer aan op de set volgens de instructies in de handleiding “Aansluiten en afspelen vanaf een computer (USB)”.



11. Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd (alleen bij de eerste verbinding).

12. Controleer of de verbinding is gelukt en geef de instellingen op.
1) Controleer de verbinding.
q Klik op “Start” en vervolgens op “Control Panel”.

w Klik op het pictogram links van “Hardware and Sound”.

e Klik op “Manage audio devices”.

r Controleer of “SPDIF OUT” (DCD2020AE_1650RE USB High Speed Audio) wordt weergegeven.
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2) De instellingen wijzigen en optimaliseren.
q Klik op “SPDIF OUT” en vervolgens op “Properties”.
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w Klik op het tabblad “Supported Formats”.

e Stel “Encoded formats” en “Sample Rates” als volgt in en klik op “Apply”.

r  Selecteer het tabblad “Advanced”, stel de gewenste bemonsteringssnelheid en bitdiepte in via het vervolgkeuzemenu “Default Format” en klik op 
“Apply”.

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

t Klik op “Test”. Als er audio wordt uitgevoerd van het toestel, zijn de instellingen voltooid.
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