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USB-Audiostuurprogramma
Installatiehandleiding (Mac)
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Controleer de downloadpagina van het stuurprogramma van uw product om het 
besturingssysteem en de afspeelsoftware te bevestigen.

• Als deze functie wordt gebruikt om PCM’s af te spelen, is het niet nodig om een stuurprogramma 
op uw computer te installeren. Indien u de functie echter wilt gebruiken voor DoP-weergave van 
DSD-audiobronnen moet u een speciaal stuurprogramma op uw computer installeren.

• Voor weergave van DSD-audiobronnen moet u AudirvanaPlus (betaald) op uw computer hebben 
geïnstalleerd.

• De menu-afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond kunnen verschillen van de 
afbeeldingen die feitelijk worden weergegeven.

Apple, Macintosh, Mac OS en Mac OSX zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd 
in de V.S. en andere landen.

Installeren van het stuurprogramma
De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als “Pioneer 
xxxxxx”. xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van 
het productmodel dat gebruikt wordt.

1 Download het stuurprogramma.
Het stuurprogramma kan vanaf de Pioneer website worden gedownload.
• Bij het downloaden van het stuurprogramma geeft u de map op waarin het stuurprogramma 

moet worden opgeslagen.
• Afhankelijk van de browser die wordt gebruikt of de gemaakte instellingen, is het mogelijk dat er 

geen map kan worden opgegeven voor het opslaan van de gedownloade bestanden. In dat geval 
wordt het bestand opgeslagen in een map die voorheen door het programma is bepaald.

• Het stuurprogramma wordt in gecomprimeerd ZIP-formaat gedownload. 
Het gedownloade gecomprimeerde bestand heeft een naam zoals “Pioneer_xxxxxx.zip”.

2 Na het downloaden pakt u het gecomprimeerde bestand uit.
Dubbelklik enz. op het gedownloade gecomprimeerde bestand (stuurprogramma) en zet 
het uitgepakte bestand op de gewenste plaats in uw computer.

3 Verbind de USB-B-poort op het hoofdtoestel van het product met een USB-
kabel met de computer en schakel vervolgens de stroom in.
Raadpleeg de handleiding van het betreffende apparaat voor verdere informatie over de 
aansluitingen.

USB

USB

* De poort die gebruikt wordt om de computer met het hoofdtoestel van het product te 
verbinden, wordt in deze handleiding “USB-B-poort” genoemd. De huidige naam en locatie 
van de poort zal per product verschillen.

Procedure wordt vervolgd.

Type A

Type B
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4 Zet de ingang van het aangesloten apparaat op de bron die de USB-B-poort 
ondersteunt.

5 Dubbelklik op “Pioneer xxxxxx.dmg” dat zich in de uitgepakte map bevindt.

Pioneer xxxxxx.dmg

Het installatiebestand en het verwijderingsbestand verschijnen.

6 Dubbelklik op “Pioneer xxxxxx”.

Pioneer xxxxxxxxxx........................ Pioneer xxxxxxxxxx........................

Pioneer xxxxxxxxxx.......................

Het installatieprogramma wordt gestart.

7 Klik op [Continue].
Pioneer xxxxxxxxxx........................

Pioneer xxxxxxxxxx..........................

Het “Destination Select” scherm verschijnt.

8 Selecteer [Install for all users of this computer] en klik dan op [Continue].
Pioneer xxxxxxxxxx........................

Het “Installation Type” scherm verschijnt.

Procedure wordt vervolgd.
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9 Klik op [Install].
Pioneer xxxxxxxxxx.........................

10 Klik op [Continue Installation].

Het volgende scherm verschijnt; wacht totdat de instructies van stap 11 verschijnen.

Pioneer xxxxxxxxxx.......................

Pioneer xxxxxxxxxx.......................

Procedure is voltooid.

11 Klik op [Restart].
Pioneer xxxxxxxxxx........................

De installatie van het stuurprogramma is voltooid.
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Verwijderen van het stuurprogramma
Als u het stuuprogramma na het installeren op een bepaald moment wilt verwijderen (installatie 
ongedaan maken), voert u de volgende bedieningshandelingen op uw computer uit.
De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als “Pioneer 
xxxxxx”. xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van 
het productmodel dat gebruikt wordt.

1 Dubbelklik op “Pioneer xxxxxx Uninstall”.
Het dialoogvenster voor verwijderen verschijnt.

 Opmerking
• Het “Pioneer xxxxxx Uninstall” bestand verschijnt na dubbelklikken op “Pioneer xxxxxx.dmg”. (Zie 

pagina 2.)

2 Klik op [OK] om te beginnen met verwijderen.

Pioneer xxxxxxxxxx.........................

Pioneer xxxxxxxxxx.........................

3 Klik op [OK] om het verwijderen te voltooien.

Het stuurprogramma wordt verwijderd.

Procedure is voltooid.
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Problemen verhelpen
De naam van het stuurprogramma en de apparaatnaam worden weergegeven als “Pioneer 
xxxxxx”. xxxxxx is voor ieder product verschillend en bevat informatie zoals het nummer van 
het productmodel dat gebruikt wordt.

1. Geen geluid

Start het muziekspeler-programma van de computer niet wanneer het apparaat met de USB-B-
poort is uitgeschakeld of als de USB-B-poort niet als de ingangsbron is geselecteerd.
Start het muziekspeler-programma van de computer pas nadat u de USB-B-poort als de 
ingangsbron hebt ingesteld.
Voor verdere informatie over de namen van de ingangen die ondersteund worden door de USB-
B-poort wordt u verwezen naar de handleiding van het betreffende apparaat.

1 Klik op [Systeemvoorkeuren…] a [Geluid (Sound)].
2 Selecteer het [Uitvoer (Output)] tabblad en dan bij [Selecteer een apparaat 

voor geluidsuitvoer (Select a device for sound output)] selecteert u [Pioneer 
xxxxxx].

Pioneer N-70A N-50A USB AudioPioneer xxxxxxxxxx........................

Als het [Pioneer xxxxxx] niet verschijnt, moet u controleren of de USB-B-poort als de 
ingangsbron is geselecteerd. Probeer de kabel opnieuw aan te sluiten of schakel de 
stroom uit en dan weer in; nadat dit is gedaan, moet het [Pioneer xxxxxx] worden herkend.

2. Het geluidsschema van het besturingssysteem uitschakelen

Bij de standaardinstellingen van het besturingssysteem kunnen computergebeurtenissen 
vergezeld gaan van geluidssignalen en pieptonen die hoorbaar zijn via de luidsprekers die 
op het apparaat zijn aangesloten. Wanneer u dergelijke geluiden niet wilt horen, volgt u de 
onderstaande aanwijzingen op:
1 Klik op [Systeemvoorkeuren…] a [Geluid (Sound)].
2 Klik op het [Geluidseffecten (Sound Effects)] tabblad en bij het item 

[Geselecteerd geluidsuitvoerapparaat (Selected sound output device)] klikt 
u op [Interne luidsprekers (Internal Speakers)].

Pioneer xxxxxxxxxx........................

3 Selecteer het [Uitvoer (Output)] tabblad en bij het item [Selecteer een 
apparaat voor geluidsuitvoer (Select a device for sound output)] klikt u op 
[Pioneer xxxxxx].

Pioneer N-70A N-50A USB AudioPioneer xxxxxxxxxx........................

Procedure is voltooid.

Procedure is voltooid.
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3. Instellen van de samplefrequentie voor de uitvoer van audiogegevens vanaf de computer

Door de samplefrequentie van de afspeelbestanden te synchroniseren met de overdracht-
samplefrequentie, kan het geluid worden overgebracht zonder dat frequentie-omzetting nodig 
is.

1 Klik op [Finder] a [Programma’s (Applications)] a [Hulpprogramma’s 
(Utilities)] a [Audio/MIDI-configuratie (Audio MIDI Setup)].

2 Selecteer [Pioneer xxxxxx].
3 Selecteer de bitsnelheid en de samplefrequentie voor het gewenste 

audiobestand.

2

3

Pioneer xxxxxxxxxx........................Pioneer xxxxxxxxxx........................

Pioneer xxxxxxxxxx........................

Procedure is voltooid.
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