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1 ความปลอดภัย
โปรดอานคําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยที่สําคัญกอนที่คุณจะติดต้ังหรือใชงานชดุผูรวมประชมุ และระบบ DCN
คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัยที่สําคัญจะจัดใหมาพร อมกับชดุควบคุมกลาง
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2 เก่ียวกับคูมือนี้
คูมือการติดต้ัง และใชงานจะมีขอมูลที่จําเปนสําหรับผูติดต้ัง และผูปฏิบัติงานในการติดตั ง กําหนดคา ใชงาน 
และบํารุงรักษาชดุผูรวมประชมุดังตอไปน้ี
- DCN-DS-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานส้ันแบบถอดเปล่ียนไมได)
- DCN-DL-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานยาวแบบถอดเปล่ียนไมได)
- DCN-DCS-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชอง)
- DCN-DV-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมระบบลงคะแนนเสียง)
- DCN-DCSV-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชอง และระบบลงคะแนนเสียง)
-xx จะแทนรุนของภูมิภาค (ตัวอยางเชน CN คือรุนสําหรับจีน)

ขนาด ขอมูลจําเพาะ และภาพอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

2.1 เอกสารดิจิตอล
คูมือการติดต้ังและการใชงานยังมีในรูปแบบเอกสารดิจติอลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
เมือ่ PDF แนะนําใหคุณไปท่ีตําแหนงที่มีขอมูลเพ ิ่มเติม ใหคลิกทีข่อความนัน้ เนื่องจากขอความมไีฮเปอรลิงค
โปรดดูขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑไดที่ www.boschsecuritysystems.com

2.2 การแจงเตือนและสญัลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับการแจงเตือนสามประเภท 
โดยประเภทการแจงเตือนจะเก่ียวของกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากไมมีการสังเกต 
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยที สุดไปถึงผลกระทบรายแรงท่ีสุดซึ่งไดแก:

หมายเหตุ
คูมือนี้เปนภาคผนวกของคูมือการติดต้ัง และใชงานของระบบ DCN การอางอิงจะมีผลตอคูมือการต ิดต้ัง 
และใชงานของระบบ DCN เมือ่จําเปน

หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’ 
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจ็บ

ขอควรระวัง
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็เล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจบ็รุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน
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3 ขอมูลเบื้องตนและภาพรวม
ชุดผูรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขายการประชมุระบบดิจติอล (DCN) ของ Bosch 

ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานส้ันหรือกานยาวแบบถอดเปล่ียนไมได (DCN-DS/L) 
ชวยใหผูเขารวมประชมุไดพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟงผูอ่ืนพูดได กานไมโครโฟนสามารถดัดงอได

ชุดผูรวมประชุมมีชองตอชุดหูฟง 2 ชอง ลําโพงในตัวจะปดเมื่อเปดไมโครโฟนเพ่ือปองกันสัญญาณยอนกลับ

ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DCS) ชวยใหผู เขารวมประชุมไดพูด ลงทะเบียนขอพ ูด 
และฟงผูอ่ืนพูดได ชองเสียบมีไวเพ่ือเชื่อมตอไมโครโฟนชนิดเสียบได (ตองส่ังซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL 
แยกตางหาก) ชดุนีม้ีตัวเลือกชองในตัว 1 เคร่ืองซึ่งทําใหเหมาะสําหรับการอภิปรายทีใ่ชมากกวา 1 ภาษา 
และฟงคําแปลแบบทันทีจากลามได ตัวเลือกชองจะรวมถึงปุมเลือกชองข้ึนและลง 2 
ปุมและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวยอของภาษาตางๆ 
ซึ่งชวยใหเลือกชองสัญญาณภาษาท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว

รูป 3.1 มุมมองดานบนของชุดผูรวมประชุมพื้นฐาน (DCN-DS/L) และชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DCS)
ชุดผูรวมประชุมพรอมระบบลงคะแนนเสียง (DCN-DV) และตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DVCS) 
ชวยใหผูเขารวมไดพูด ลงทะเบียนขอพูด ฟงผ ูอ่ืนพูด และลงคะแนนเสียงได 
ชองเสียบมีไวเพ่ือเชื่อมตอไมโครโฟนชนิดเสียบได (ตองส่ังซือ้ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกตางหาก) 
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ชดุอุปกรณนี้มีปุมลงคะแนนเสียง 5 ปุมสําหรับการลงคะแนนเสียงทกุชนิด 
ไฟสัญญาณสีเหลืองดานบนปุมลงคะแนนจะใชเตือนผูใชใหลงทะเบียนการมาเขาประชุม 
เพ่ือเร่ิมการลงคะแนนเสียงและยืนยันคะแนนเสียง เมื่อ LED เขารวมประชมุของเคร่ืองเปนสีเหลือง 
จะระบุวาผูรวมประชุมมาประชุม
นอกจากฟงกชันการลงคะแนนเสียงแลว ชุดผูรวมประชุม (DCN-DVCS) 
ยังมีตัวเลือกชองสัญญาณในตัวซึ่งเหมาะสมกับการอภิปรายที่ใชมากกวาหนึ่งภาษา 
และฟงคําแปลแบบทันทจีากลามได 
ตัวเลือกชองจะรวมถึงปุมเลือกชองข้ึนและลงและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวยอของภาษาตางๆ 
ซึง่ชวยใหเลือกชองสัญญาณภาษาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

รูป 3.2 มุมมองดานบนของชุดผูรวมประชุมพรอมระบบลงคะแนนเสียง (DCN-DV) และพรอมตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DVCS)
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ดานบนของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
1. ชองเสียบไมโครโฟน - เชื่อมตอไมโครโฟนแบบถอดได (DCN-MICL หรือ DCN-MICS) เขาก ับชุดผูรวมประชุม

2. ลําโพง - ใหสัญญาณเสียงจากที่ประชมุแกชุดผูรวมประชุมของผูรวมประชมุหรือประธาน 
- สัญญาณของลําโพงจะถูกปดเสียงเมื่อเปดไมโครโฟน

3. ปุมปรับระดับเสียง - การปรับระดับสัญญาณเอาตพุตของชุดหูฟง
4. หนาจอตัวเลือกชอง - แสดงหมายเลขของชองภาษาและตัวยอของสัญญาณเส ียงของชุดหูฟงตัวปจจุบัน

- เมื่อหนาจอแสดง FLR สัญญาณเสียงของที่ประชุมจะอยูบนชุดหูฟง

5. ปุมตัวเลือกชอง - เลือกชองที่ถูกสงไปที่ชดุหฟูง
6. ปุมไมโครโฟน - เปดหรือปดการใชงานไมโครโฟน

- ปุมไมโครโฟนแตละปุมมี LED แสดงถึงสภาวะการทํางานของไมโครโฟน
- โหมดของชุดผูรวมประชุมจะมีประเภทและหมายเลขของปุมไมโครโฟน ซึง่จะตองติดต้ังในชุดผูรวมประชุม

7. ปุมลงคะแนนเสียง - การใชงานชุดผูรวมประชุม ปุมลงคะแนนเสียงแตละปุมจะมี LED สีเหลือง LED 
ที่อยูติดกับปุมลงคะแนนเสียง 1 คือ LED การเขาร วมประชมุ

ดานซายและขวาของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
8. ชองเสียบชุดหูฟง - การเชื่อมตอชดุหูฟง

รูป 3.3 มุมมองดานขางของชุดผูรวมประชุม

หมายเหตุ
ไมโครโฟนแบบถอดไดของชุดผูรวมประชุม DCN- MICL หรือ DCN-MICS ไมสามารถใชกับชุดผูรวมประชุม DCN-DS 
และ DCN-DL ได ชดุผูรวมประชมุ DCN-DS และ DCN-DL มไีมโครโฟนแบบถอดไมได

หมายเหตุ
การเปล่ียนประเภทของตัวยอภาษาดวยเมนู e ของเมนูการติดต้ังของไมโครโฟนสําหรับลาม 
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ดานหลังของชดุผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
9. สายเคเบิล DCN - เชื่อมตอชดุผูรวมประชุมเขากับระบบ DCN
10. ชองเสียบ DCN - สรางการตอพวงในระบบ DCN เขากับชุดผูรวมประชุม

รูป 3.4 ดานหลังของชุดผูรวมประชุม

ดานลางของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
11. รูสกรู - เชื่อมตอชดุประชุมเขากับพื้นผิวเรียบ
12. สวิตชการกําหนดคา - การกําหนดคาของชุดผูรวมประชุมและต้ังคาโหมดของชุดผูรวมประชุม
13. สวิตช De-init - ลบทีอ่ยูของชดุผูรวมประชมุ

- LED ทั้งหมดในชุดผูรวมประชุมจะเปดเมื่อชดุผูรวมประชมุไมมทีี่อยู

รูป 3.5 มุมมองดานลางของชุดผูรวมประชุม
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4 การวางแผนและการออกแบบ
สวนของการวางแผนและการออกแบบจะอธิบายถึงวิธกีารออกแบบชดุผูรวมประชุมภายในระบบ DCN 
และใหขอมูลที่จําเปนเพ่ือทําความเขาใจในขีดจํากัด

4.1 ขดีจํากัด
ชุดผูรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของอุปกรณแบบแอคทีฟในระบบ DCN อุปกรณแบบแอคทีฟสามารถใชภายในระบบ 
DCN ไดสูงสุดถึง 245 อุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกินขีดจํากัดเหลานี้ เมื่อคุณออกแบบระบบ DCN โดยทั่วไป 
โปรดดูที่ขอจํากัดที่อธิบายไวภายในคูมือการติดต้ัง และใชงานระบบ DCN

4.1.1 ปริมาณการใชพลังงาน
ตารางตอไปน้ีจะแสดงปริมาณการใชพลังงานของชดุผูรวมประชมุแตละชนิดที่ใชในระบบ DCN

ตาราง 4.1 ปริมาณการใชพลังงาน

ชุดผูรวมประชุม วัตต

DCN-DS 2.75

DCN-DL 2.75

DCN-CS 2.9

DCN-DV 3.05

DCN-DVCS 3.20
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5 การติดตั้ง
โดยคาดีฟอลต ชดุผูรวมประชมุจะมาพรอมกับโหมดผูรวมประชุมคนเดียว และมีปุมไมโครโฟนติดต ั้งมาดวย อาน 
สวน 7 การกําหนดคา กอนเมื่อคุณตองการเปล่ียนคาดีฟอลตของการต ั้งคาผูรวมประชุม และโหมดผูรวมประชุม 

รูป 5.1 ปุมไมโครโฟนดีฟอลต

5.1 ปุมไมโครโฟน
โหมดของชดุประชุมจะระบุชนิดและจํานวนของปุมไมโครโฟนที่จะตองติดต้ัง โปรดดูที่สวน 7 การกําหนดคา 

5.1.1 ลบปุมไมโครโฟน
1. ในการลบปุมไมโครโฟน (1) ใหกดปุมเคร่ืองมือที่ดานลางชองดานขางตามที่ระบุ

- เคร่ืองมือจะมาพรอมกับชดุปุม DCN-DBCM (2) (ตองส่ังซ ื้อแยกตางหาก)

รูป 5.2 ลบปุมไมโครโฟน (1)

หมายเหตุ
กอนที่คุณจะติดต้ังปุมไมโครโฟน ใหตรวจสอบให แนใจวาชุดผูรวมประชุมทํางานไดถูกตอง 
ชุดผูรวมประชุมที่มีขอบกพรองจะถูกเปล่ียนเปนชุดผูรวมประชุมทีม่ีปุมไมโครโฟนเปนดีฟอลตเสมอ
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5.1.2 ตดิตัง้ปุมลําดบัความสําคญั และปุมไมโครโฟน
1. กดปุม (2) ในชองปุมไมโครโฟนตามที่ระบุ

- ปุม DCN-DBCM ตองส่ังซื้อแยกตางหาก

รูป 5.3 ติดต้ังปุมไมโครโฟนผูรวมประชุม

5.2 ตดิตั้งเขากับพ้ืนผิวเรียบ
เมื่อคุณยึดชดุผูรวมประชมุเขากับพื้นผิวเร ียบ ใหใสสกรูที่มีความยาวสูงสุด 8 มม. ในรูสกรู (11) 
ระยะหางระหวางศูนยกลางของรูสกรูคือ 34 มม.

รูป 5.4 ติดต้ังเขากับพื้นผิวเรียบ
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6 การเช่ือมตอ
1. ติดต้ังชุดผูรวมประชมุเขากับระบบ DCN ดวยสายเคเบิลของขุดผูรวมประชมุ 

- ใชชองเสียบ DCN (10) เพ่ือสรางการตอพวงดวยชุดผ ูรวมประชุม

2. ใชที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเครื่องเพ่ือยึดสายเคเบิลเขากับชุดผูรวมประชุม
- ใสที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเครื่องในข้ัวตอสายเคเบิล (55°~ 60° position)
- ที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเคร่ืองรุน DCN-DISCLM ตองส่ังแยกตางหาก

3. ตอสายเคเบิลและที่ยึดเขาไปในชุดดังนี้

4. หมุนทียึ่ดตามเข็มนาฬิกา และใหตัวยึดติดต้ังเขาไปในชองล็อคของแผงดานหลัง
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7 การกําหนดคา
ชุดผูเขารวมประชุมแตละชุดในระบบ DCN ตองมีท ี่อยูจงึจะทํางานได 
ชุดควบคุมกลางจะไมสามารถสงขอมูลไปทีชุ่ดผู รวมประชมุไดถาไมมทีี่อยู ทีอ่ยูของชดุผ ูรวมประชมุในระบบ DCN 
นั้นเรียกวาการเริ่มตน ชุดควบคุมกลางจะใหที อยูกับแตละชุดผูรวมประชุมในระหวางข้ันตอนเร่ิมตน

7.1 การเริ่มตน

1. ในการเร่ิมตนของชุดผูรวมประชุม LED ทุกตัวรวมไปถึง LED ของไมโครโฟนตองเปดอยู
2. กดปุมไมโครโฟน (6)

- LED ทุกตัวปดหมายความวาชุดผูรวมประชุมไดรับที่อยูแลว

7.2 การลางการเริม่ตน
1. LED ทกุตัวของชดุผูรวมประชมุที่จะลางการเร่ิมตนจะปดอยู
2. กดสวิตชการลางการเร่ิมตน (13) ที่ดานลางของช ุดผูรวมประชุมเปนเวลาคร่ึงวินาที เพ่ือลบที อยู

- LED ทุกตัวของชุดผูรวมประชุมเปดอยู
- LED ของไมโครโฟน (สีแดง) เปดอยู

รูป 7.1 สวิตชการลางการเร่ิมตน

หมายเหตุ
ชดุควบคุมกลางไมสามารถใหที่อยูกับชุดผูรวมประชุมมากกวาหนึ่งตัวในเวลาเดียวกันได 
ดังนัน้หามกดปุมไมโครโฟนมากกวาหนึ่งปุมในเวลาเดียวกัน

ขอควรระวงั
หามใชวัตถุมีคม มิฉะนั้นคุณอาจสรางความเสียหายแกสวิตชการลางการเร่ิมตนได 
ใชคลิปหนีบกระดาษหรืออุปกรณที่คลายกันเพ่ือกดสวิตชการลางการเร่ิมตน 
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7.3 การตัง้คาภายใน
สวิตซการตั้งคาภายใน I และ II (12) นั้นอยูที่ดานลางของชุดผูรวมประชุม

ตาราง 7.1 การต้ังคาภายใน

รูป 7.2 สวิตซการต้ังคาภายใน

สวติซ I สวติซ II การต้ังคาภายใน

2 1 ความไวของไมโครโฟน คาดีฟอลต : 0 dB
โปรดดูทีส่วน 7.3.1 ความไวของไมโครโฟน 

2 2 ฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง คาดีฟอลต : ปดการใชงาน
โปรดดูทีส่วน 7.3.2 ฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง 

2 3 การลดระดับชดุหูฟง คาดีฟอลต : ปดการใชงาน
โปรดดูทีส่วน 7.3.3 การลดระดับชุดหูฟง 
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7.3.1 ความไวของไมโครโฟน
1. ใสสวิตซความไวของไมโครโฟน I และ II ในตําแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ รูป 7.2 )

- ความไวของไมโครโฟนสามารถปรับไดระหวาง -2 dB และ 2 dB
2. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือเพ่ิมความไวของไมโครโฟนขึ้น 0.5 dB
3. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือลดความไวของไมโครโฟนลง 0.5 dB

สีของปุม LED ของไมโครโฟนแสดงถึงความไวของไมโครโฟน

ตาราง 7.2 ตัวแสดงการปรับความไวของไมโครโฟน

7.3.2 ฟงกชนั Restore channel/ระดบัเสียง
ตัวอยางเชน 
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชันนี้เมื่อผูรวมประชุมทั้งหมดและประธานมีหมายเลขท่ีนั่งหรือชุดผูรวมประชุมที่คงที่
1. ใสสวิตซฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง I และ II (12) ในตำแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ 

รูป 7.2 )
- สามารถปดและเปดใชงานฟงกชันได

2. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือเปดใชงาน
- LED ของไมโครโฟนดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนส ีเขียว
- ชองลาสุดที่รูจกัและระดับเสียงจะถูกกําหนดอ ัตโนมัติ

3. กด < ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือปดใชงาน
- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีแดง
- ชอง 0 (ที่ประชุม) จะถูกกําหนดอัตโนมัติ
- ระดับเสียงจะถูกกําหนดที่ -18 dB

คาในหนวย dB สีของปุม LED ของไมโครโฟน 

-2.0 สีแดง

-1.5 ปด

-1.0 สีสม

-0.5 ปด

0.0 สีเหลือง

0.5 ปด

1.0 สีเขียวออน

1.5 ปด

2.0 สีเขียว
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7.3.3 การลดระดับชุดหูฟง
ตัวอยางเชน 
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชนันี้เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณยอนกลับระหวางไมโครโฟนและชุดหูฟงของชุดผูรวมประชุม
1. ใสสวิตซลดระดับชุดหูฟง I และ II (12) ในตําแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ รูป 7.2 )

- สามารถปดและเปดใชงานฟงกชนัได
2. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือเปดใชงาน

- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีเขียว
- เมื่อเปดใชงานไมโครโฟน การลดระดับชดุหฟูงจะอยูที ่18 dB

3. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพ่ือปดใชงาน
- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีแดง

7.4 โหมดของชุดผูรวมประชุม
สวิตซโหมดของชุดผูรวมประชมุ I และ II (12) นั้นอยู ที่ดานลางของชุดผูรวมประชุม
ชดุผูรวมประชุมแตละประเภทสามารถทํางานไดในหลายโหมด

ตาราง 7.3 ภาพรวมของโหมดของชุดผูรวมประชุม  

รูป 7.3 สวิตซของโหมดของชุดผูรวมประชุม
1. ยกเลิกการเชือ่มตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN

สวติซ I สวิตซ II โหมด

1 1 ผูรวมประชุมคนเดียว
 โปรดดูที่ สวน 7.4.1 ผูรวมประชุมคนเดียว 

1 3 ประธาน
 โปรดดูที่ สวน 7.4.2 ประธาน 

3 3 ผูรวมประชุมคนเดียวท่ีมีการควบคุมเสริม
 โปรดดูที่ สวน 7.4.3 
ผูรวมประชมุคนเดียวที่มีการควบคุมเสริม 
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2. เปล่ียนโหมดของชดุผูรวมประชมุ (โปรดดูที ่ตาราง 7.3 )
3. ถาจําเปนตองเปล่ียนปุม โปรดดูที่ สวน 5 การติดต้ัง 
4. เชื่อมตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN ใหม
5. (ลาง) การเร่ิมตนของชดุผูรวมประชมุถาจําเปน (โปรดดูที่ สวน 7.1 การเร่ิมตน )

7.4.1 ผูรวมประชมุคนเดยีว
โดยคาดีฟอลต ชดุผูรวมประชุมจะมาพรอมกับโหมดผูรวมประชุมคนเดียว และมีปุมไมโครโฟนติดต ั้งมาดวย โปรดดูที่ 
ตาราง 7.3 

รูป 7.4 ปุมไมโครโฟนดีฟอลต

7.4.2 ประธาน
เมื่อชุดผูรวมประชุมอยูในโหมดประธาน ก็จะเป ็นอุปกรณประธานสําหรับประธานหนึ่งคน (โปรดดูที  ตาราง 7.3 ) 
คุณสามารถกําหนดชุดผูรวมประชุมทุกประเภทในโหมดประธาน เมื่อคุณกําหนดใหชุดผูรวมประชุมเปนโหมดประธาน 
คุณตองติดต้ังปุม DCN-DBCM ดวย (ตองส่ังแยกตางหาก) ดูไดที่ สวน 5 การติดต้ัง 

รูป 7.5 ปุมไมโครโฟนรุน DCN-DBCM 

ฟงกชนัที่ตางกันของชดุผูรวมประชุมกับชดุสําหรับประธานก็คือ สวิตชตัดการสนทนาทางดานซายของปุมไมโครโฟน 
ประธานสามารถปดใชงานไมโครโฟนทุกตัวของชุดผู รวมประชุมทีใ่ชในระบบ DCN ดวยสวิตชตัดการสนทนาได 
ในเวลาเดียวกันสวิตชตัดการสนทนาจะเปดใชงานไมโครโฟนของประธาน 
 ชุดผูรวมประชมุของประธานจะสามารถทําส่ิงตอไปนี้ได
- เลนโทนเสียงได เมื่อประธานกดสวิตชตัดการสนทนา
- ลบรายชื่อผูขอพูดและรายชื่อผูพูดได เมื่อประธานกดสวิตชตัดการสนทนา

หมายเหตุ
ชดุปุม DCN-DISBCM มาพรอมกับเครื่องมือที่คุณสามารถใชเพ่ือถอดปุมเกาออกจากชุดผูรวมประชุมได  
โปรดดูที่สวน 5 การติดต้ัง 
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7.4.3 ผูรวมประชมุคนเดียวทีม่ีการควบคุมเสริม
เมือ่ชดุผูรวมประชุมอยูในโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริม 
ถือเปนอุปกรณผูรวมประชุมสําหรับผูรวมประชุมหนึง่คน (โปรดดูที ่ตาราง 7.3 ) 
ผูรวมประชุมสามารถใชปุมไมโครโฟนดานซายเปนปุมเสริมได ตัวอยางเชน การเปดใชงานไฟแสดง

ประเภทชุดผูรวมประชุมตอไปน้ีสามารถใชงานในโหมดผูรวมประชมุคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสร ิมได
- DCN-DV
- DCN-DVCS
เมือ่คุณกําหนดใหชุดผูรวมประชุมเปนโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริมคุณตองติดต้ังปุมไมโครโฟนสอ
งปุม ตัวอยางเชน คุณสามารถใชปุม DCN-DBCM ได (ตองส่ังแยกตางหาก) ดูไดที่ สวน 5 การติดต้ัง 

หมายเหตุ
เมื่อผูรวมประชุมกดปุมเสริม ปุมเสริมก็จะสรางเหตุการณ ใชอินเตอรเฟซ DCN 
แบบเปดเพ่ือต้ังโปรแกรมการกระทําที่ตองเร่ิมตนโดยเหตุการณ โปรดดูที่คูมือการใชงานซอฟต แวร DCN 
สําหรับคําส่ังที่บอกคุณถึงวิธีต้ังโปรแกรมอินเตอรเฟซแบบเปด

ขอควรระวัง
ชุดผูรวมประชุมรุน DCN-DS/L และ DCN-DCS ไมสนับสนุนโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริม 
เมื่อกําหนดเปนโหมดน้ีแลว ชุดผูรวมประชุมจะทํางานแบบผูใชเด่ียว
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8 กาใชงาน
โปรดดูที่บัตรการอางอิงแบบยอ (QRC) 
ของชุดสําหรับผูรวมประชมุที่ใชสําหรับคําแนะนำท่ีบอกวิธีการใชงานชุดผูรวมประชุม ดูสําหรับระบบ DCN ดีวีดีของ 
QRC ที่มาพรอมกับชุดควบคุมกลาง

8.1 ไมโครโฟน
สีของ LED ดานบนปุมไมโครโฟนจะแสดงสภาวะการทํางานของไมโครโฟน

ตาราง 8.1 สภาวะการทํางานของไมโครโฟน

8.2 LED การเขารวมประชุม
LED ที่อยูติดกับปุมลงคะแนนเสียง 1 คือ LED การเขารวมประชมุ

ตาราง 8.2 LED การเขารวมประชุม

สีของ LED สภาวะการทํางาน

สีแดง (ติดสวาง) ไมโครโฟนถูกเปดใชงาน

สีแดง (กะพริบ) นาทีสุดทายของเวลาสําหรับพูด

สีเขียว (ติดสวาง) ขอพูด

สีเขียว (กะพริบ) อยูในรายชือ่ผูขอพูดเปนคนแรก

สีเหลือง (ติดสวาง) โหมด VIP

หมายเหตุ
คุณสามารถกําหนดชดุผูรวมประชมุไวในโหมด VIP ดวยโมดูลซอฟตแวรการจดัการไมโครโฟน 
โปรดดูที่โมดูลซอฟตแวรการจัดการระบบ DCN สําหรับคําแนะนําที่บอกถึงวิธีเปดใชงานโหมด VIP

ขอควรระวงั
ไมโครโฟนจะตองหลีกเล่ียงจากการโคงคอของกานคอหานเกินกวา 90 องศาหรือการหมุนคอหาน (งอ) 
ซึง่จะทําใหเกิดความเสียหายใหกับขดลวดของกานคอหานได

LED การเขารวมประชุม สภาวะการทํางาน

สีเหลือง (กะพริบ) ระบบรองขอการลงทะเบียนเขาประชมุ

สีเหลือง (ติดสวาง) การลงทะเบียนเขาประชุมไดรับการยืนยั
นแลว
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9 การแกปญหา

9.1 ชุดผูรวมประชุม

ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได

- ไมสามารถทําการเร่ิมตนชุดผูรวมประชุมได - สัญญาณ DCN ถูกสรางข้ึนหลายคร้ังเกินไป
- สายสัญญาณหลักยาวเกินไป
- สัญญาณ DCN ไมถูกสรางข้ึนที่แตละระยะ 

100 เมตร 
โปรดดูที่ สวน 4 การวางแผนและการออกแบบ และ 
สวน 7 การกําหนดคา 

- ทัง้นี้ข้ึนอยูกับการต้ังคาเมนู 8L (CCU) 
ทีชุ่ดผูรวมประชมุมากกวาสองชุด 
โดยที่วงกลมไฟแสดงของไมโครโฟนต้ังแตสองเครื่องข้ึ
นไปกะพริบหรือติดคางเปนสีแดง LED 
ของปุมไมโครโฟนถูกปด

ชดุมทีี่อยูเดียวกัน 
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณแบบแอคทีฟแตละตัวใน
ระบบ DCN มีที่อยูเฉพาะตัว  
โปรดดูที่ สวน 4 การวางแผนและการออกแบบ และ 
สวน 7 การกําหนดคา 

- ชดุผูรวมประชมุทํางานเต็มที่แลว 
แตไมมีเสียงออกจากลําโพงหรือชุดหูฟง

โหมดการกําหนดเสนทางสัญญาณเสียงของชุดควบ
คุมกลางคือการแทรก 
และคุณไมไดเชือ่มตออุปกรณระหวางอินพุตสัญญา
ณเสียง 2 และเอาตพุตสัญญาณเสียง 2 
ของชุดควบคุมกลาง 
 โปรดดูที่การติดต้ังและใชงานระบบ DCN ในสวน 
CCU 

- แมวาระบบจะจายพลังงานใหสายสัญญาณหลัก 
แตชุดผูรวมประชุมก็ไมทํางาน

DCN มีสายเคเบิล (สายตอ) ที่บกพรอง 
คนหาสายเคเบิล (สายตอ) 
ทีม่ีขอบกพรองแลวเปล่ียนใหม สายเคเบิล (สายตอ) 
ทีม่ีขอบกพรองอาจอยูที่ใดก็ไดในระบบ DCN

- ชดุผูรวมประขุมไมสามารถทํางานไดตามตองการ ชดุผูรวมประชมุไมอยูในโหมดท่ีถูกตอง 
 โปรดดูที่ สวน 7.4 โหมดของชดุผูรวมประชุม 
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10 การดูแลรักษา

10.1 การทําความสะอาด

1. ยกเลิกการเชือ่มตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN กอนถาตองการทําความสะอาด
2. ใชผานุมทีไ่มเปยกชุมกับสบูออนและน้ํา
3. ปลอยใหชุดผูรวมประชุมแหงกอนทีจ่ะติดต้ังใหม

10.2 หองเก็บสินคา
1. เก็บชุดผูรวมประชุมไวในพ้ืนที่สะอาดและแหงที่มกีารระบายอากาศทีเ่พียงพอ

ขอควรระวงั
หามใชแอลกอฮอล แอมโมเนีย หรือสารทําละลายปโตรเลียม หรือสารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
ในการทําความสะอาดชุดผูรวมประชมุ
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11 ขอมูลทางเทคนิค

ความถี่ตอบสนอง 30 Hz - 20 kHz 

โหลดอิมพีแดนซของชุดหูฟง  > 32 ohm และ < 1k ohm

กําลังเอาตพุต  2 x 15 mW/ 32 ohm

ปลั๊กหรือชองเสียบชุ
ดหูฟง (2x)

การทํางาน ท่ีกําหนด สูงสุด

3.5 มม. ชดุหูฟง 3 dBV 6 dBV (ปดเสียง, 0 dB)

การติดตั้ง แบบตั้งโตะ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก)
(ไมรวมไมโครโฟน) 60 x 210 x 140 มม. (2.36 x 8.27 x 5.51 นิ้ว)

นํ้าหนัก

- DCN-DS-xx 1.2 กก. (2.65 ปอนด)

- DCN-DL-xx 1.2 กก. (2.65 ปอนด)

- DCN-CS-xx 1.15 กก. (2.54 ปอนด)

- DCN-DV-xx 1.15 กก. (2.54 ปอนด)

- DCN-DVCS-xx 1.15 กก. (2.54 ปอนด)

สีดานบน สีดํา (RAL 9017)

สีดานหลัง สีเงิน (RAL 9006)
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