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ความปลอดภัย
โปรดอานคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญกอนที่คุณจะติดตั้งหรือใชงานชุดผูรวมประชุม และระบบ DCN
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญจะจัดใหมาพรอมกับชุดควบคุมกลาง
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เกี่ยวกับคูมือนี้
คูมือการติดตั้ง และใชงานจะมีขอมูลที่จําเปนสําหรับผูติดตั้ง และผูปฏิบัติงานในการติดตัง กําหนดคา ใชงาน
และบํารุงรักษาชุดผูรวมประชุมดังตอไปนี้
- DCN-DS-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานสั้นแบบถอดเปลี่ยนไมได)
- DCN-DL-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานยาวแบบถอดเปลี่ยนไมได)
- DCN-DCS-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชอง)
- DCN-DV-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมระบบลงคะแนนเสียง)
- DCN-DCSV-xx (ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชอง และระบบลงคะแนนเสียง)
-xx จะแทนรุนของภูมิภาค (ตัวอยางเชน CN คือรุนสําหรับจีน)
หมายเหตุ
คูมือนี้เปนภาคผนวกของคูมือการติดตั้ง และใชงานของระบบ DCN การอางอิงจะมีผลตอคูมือการติดตั้ง
และใชงานของระบบ DCN เมือ่ จําเปน
ขนาด ขอมูลจําเพาะ และภาพอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

2.1

เอกสารดิจิตอล
คูมือการติดตั้งและการใชงานยังมีในรูปแบบเอกสารดิจติ อลแบบ Adobe Portable Document Format (PDF)
เมือ่ PDF แนะนําใหคุณไปที่ตําแหนงที่มีขอมูลเพิ่มเติม ใหคลิกทีข่ อความนัน้ เนื่องจากขอความมีไฮเปอรลิงค
โปรดดูขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑไดที่ www.boschsecuritysystems.com

2.2

การแจงเตือนและสัญลักษณแจงใหทราบ
คูมือนี้สามารถใชไดกับการแจงเตือนสามประเภท
โดยประเภทการแจงเตือนจะเกี่ยวของกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการสังเกต
การแจงเตือนเหลานี้จะเรียงจากผลกระทบนอยทีสุดไปถึงผลกระทบรายแรงที่สุดซึ่งไดแก:
หมายเหตุ
การแจงเตือนมีขอมูลเพิ่มเติม โดยปกติแลว การไมสังเกต ‘การแจงใหทราบ’
จะไมสงผลใหเกิดความเสียหายตออุปกรณหรือการบาดเจ็บ
ขอควรระวัง
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหาย หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บเล็กนอยหากไมสังเกตการแจงเตือน

คําเตือน
อุปกรณและทรัพยสินอาจไดรับความเสียหายรายแรง หรือผูใชอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากไมสังเกตการแจงเตือน
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ขอมูลเบื้องตนและภาพรวม
ชุดผูรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขายการประชุมระบบดิจติ อล (DCN) ของ Bosch
ชุดผูรวมประชุมพรอมไมโครโฟนกานสั้นหรือกานยาวแบบถอดเปลี่ยนไมได (DCN-DS/L)
ชวยใหผูเขารวมประชุมไดพูด ลงทะเบียนขอพูด และฟงผูอื่นพูดได กานไมโครโฟนสามารถดัดงอได
ชุดผูรวมประชุมมีชอ งตอชุดหูฟง 2 ชอง ลําโพงในตัวจะปดเมื่อเปดไมโครโฟนเพื่อปองกันสัญญาณยอนกลับ
ชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DCS) ชวยใหผู เขารวมประชุมไดพูด ลงทะเบียนขอพูด
และฟงผูอื่นพูดได ชองเสียบมีไวเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนชนิดเสียบได (ตองสั่งซื้อ DCN-MICS และ DCN-MICL
แยกตางหาก) ชุดนีม้ ีตัวเลือกชองในตัว 1 เครื่องซึ่งทําใหเหมาะสําหรับการอภิปรายทีใ่ ชมากกวา 1 ภาษา
และฟงคําแปลแบบทันทีจากลามได ตัวเลือกชองจะรวมถึงปุมเลือกชองขึ้นและลง 2
ปุมและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวยอของภาษาตางๆ
ซึ่งชวยใหเลือกชองสัญญาณภาษาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

รูป 3.1

มุมมองดานบนของชุดผูรวมประชุมพื้นฐาน (DCN-DS/L) และชุดผูรวมประชุมพรอมตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DCS)

ชุดผูรวมประชุมพรอมระบบลงคะแนนเสียง (DCN-DV) และตัวเลือกชองสัญญาณ (DCN-DVCS)
ชวยใหผูเขารวมไดพูด ลงทะเบียนขอพูด ฟงผูอื่นพูด และลงคะแนนเสียงได
ชองเสียบมีไวเพื่อเชื่อมตอไมโครโฟนชนิดเสียบได (ตองสั่งซือ้ DCN-MICS และ DCN-MICL แยกตางหาก)
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ชุดอุปกรณนี้มีปุมลงคะแนนเสียง 5 ปุมสําหรับการลงคะแนนเสียงทุกชนิด
ไฟสัญญาณสีเหลืองดานบนปุมลงคะแนนจะใชเตือนผูใชใหลงทะเบียนการมาเขาประชุม
เพื่อเริ่มการลงคะแนนเสียงและยืนยันคะแนนเสียง เมื่อ LED เขารวมประชุมของเครื่องเปนสีเหลือง
จะระบุวาผูรวมประชุมมาประชุม
นอกจากฟงกชันการลงคะแนนเสียงแลว ชุดผูรวมประชุม (DCN-DVCS)
ยังมีตัวเลือกชองสัญญาณในตัวซึ่งเหมาะสมกับการอภิปรายที่ใชมากกวาหนึ่งภาษา
และฟงคําแปลแบบทันทีจากลามได
ตัวเลือกชองจะรวมถึงปุมเลือกชองขึ้นและลงและจอแสดงผลแสดงตัวเลขและตัวยอของภาษาตางๆ
ซึง่ ชวยใหเลือกชองสัญญาณภาษาที่ตองการไดอยางรวดเร็ว

รูป 3.2
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ดานบนของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
1. ชองเสียบไมโครโฟน - เชื่อมตอไมโครโฟนแบบถอดได (DCN-MICL หรือ DCN-MICS) เขากับชุดผูรวมประชุม
หมายเหตุ
ไมโครโฟนแบบถอดไดของชุดผูรวมประชุม DCN- MICL หรือ DCN-MICS ไมสามารถใชกับชุดผูรวมประชุม DCN-DS
และ DCN-DL ได ชุดผูรวมประชุม DCN-DS และ DCN-DL มีไมโครโฟนแบบถอดไมได
2.
3.
4.

ลําโพง - ใหสัญญาณเสียงจากที่ประชุมแกชุดผูรวมประชุมของผูรวมประชุมหรือประธาน
- สัญญาณของลําโพงจะถูกปดเสียงเมื่อเปดไมโครโฟน
ปุมปรับระดับเสียง - การปรับระดับสัญญาณเอาตพุตของชุดหูฟง
หนาจอตัวเลือกชอง - แสดงหมายเลขของชองภาษาและตัวยอของสัญญาณเสียงของชุดหูฟงตัวปจจุบัน
- เมื่อหนาจอแสดง FLR สัญญาณเสียงของที่ประชุมจะอยูบนชุดหูฟง

หมายเหตุ
การเปลี่ยนประเภทของตัวยอภาษาดวยเมนู e ของเมนูการติดตั้งของไมโครโฟนสําหรับลาม
5.
6.
7.

ปุมตัวเลือกชอง - เลือกชองที่ถูกสงไปที่ชดุ หูฟง
ปุมไมโครโฟน - เปดหรือปดการใชงานไมโครโฟน
- ปุมไมโครโฟนแตละปุมมี LED แสดงถึงสภาวะการทํางานของไมโครโฟน
- โหมดของชุดผูรวมประชุมจะมีประเภทและหมายเลขของปุมไมโครโฟน ซึง่ จะตองติดตั้งในชุดผูรวมประชุม
ปุมลงคะแนนเสียง - การใชงานชุดผูรวมประชุม ปุมลงคะแนนเสียงแตละปุมจะมี LED สีเหลือง LED
ที่อยูติดกับปุมลงคะแนนเสียง 1 คือ LED การเขารวมประชุม

ดานซายและขวาของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
8. ชองเสียบชุดหูฟง - การเชื่อมตอชุดหูฟง

รูป 3.3
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ดานหลังของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
9. สายเคเบิล DCN - เชื่อมตอชุดผูรวมประชุมเขากับระบบ DCN
10. ชองเสียบ DCN - สรางการตอพวงในระบบ DCN เขากับชุดผูรวมประชุม

รูป 3.4

ดานหลังของชุดผูรวมประชุม

ดานลางของชุดผูรวมประชุมประกอบไปดวย:
11. รูสกรู - เชื่อมตอชุดประชุมเขากับพื้นผิวเรียบ
12. สวิตชการกําหนดคา - การกําหนดคาของชุดผูรวมประชุมและตั้งคาโหมดของชุดผูรวมประชุม
13. สวิตช De-init - ลบทีอ่ ยูของชุดผูรวมประชุม
- LED ทั้งหมดในชุดผูรวมประชุมจะเปดเมื่อชุดผูรวมประชุมไมมที ี่อยู

รูป 3.5

Bosch Security Systems B.V.
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ชุดผูรว มประชุมสําหรับการประชุมรุน DCN-D

การวางแผนและการออกแบบ
สวนของการวางแผนและการออกแบบจะอธิบายถึงวิธกี ารออกแบบชุดผูรวมประชุมภายในระบบ DCN
และใหขอมูลที่จําเปนเพื่อทําความเขาใจในขีดจํากัด

4.1

ขีดจํากัด
ชุดผูรวมประชุมเปนสวนหนึ่งของอุปกรณแบบแอคทีฟในระบบ DCN อุปกรณแบบแอคทีฟสามารถใชภายในระบบ
DCN ไดสูงสุดถึง 245 อุปกรณ ตรวจสอบใหแนใจวาจะไมเกินขีดจํากัดเหลานี้ เมื่อคุณออกแบบระบบ DCN โดยทั่วไป
โปรดดูที่ขอจํากัดที่อธิบายไวภายในคูมือการติดตั้ง และใชงานระบบ DCN

4.1.1

ปริมาณการใชพลังงาน
ตารางตอไปนี้จะแสดงปริมาณการใชพลังงานของชุดผูรวมประชุมแตละชนิดที่ใชในระบบ DCN
ชุดผูรวมประชุม

วัตต

DCN-DS

2.75

DCN-DL

2.75

DCN-CS

2.9

DCN-DV

3.05

DCN-DVCS

3.20

ตาราง 4.1 ปริมาณการใชพลังงาน
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การติดตั้ง
โดยคาดีฟอลต ชุดผูรวมประชุมจะมาพรอมกับโหมดผูรวมประชุมคนเดียว และมีปุมไมโครโฟนติดตั้งมาดวย อาน
สวน 7 การกําหนดคา กอนเมื่อคุณตองการเปลี่ยนคาดีฟอลตของการตั้งคาผูรวมประชุม และโหมดผูรวมประชุม

รูป 5.1

5.1

ปุมไมโครโฟนดีฟอลต

ปุมไมโครโฟน
โหมดของชุดประชุมจะระบุชนิดและจํานวนของปุมไมโครโฟนที่จะตองติดตั้ง โปรดดูที่สวน 7 การกําหนดคา
หมายเหตุ
กอนที่คุณจะติดตั้งปุมไมโครโฟน ใหตรวจสอบใหแนใจวาชุดผูรวมประชุมทํางานไดถูกตอง
ชุดผูรวมประชุมที่มีขอบกพรองจะถูกเปลี่ยนเปนชุดผูรวมประชุมทีม่ ีปุมไมโครโฟนเปนดีฟอลตเสมอ

5.1.1

ลบปุมไมโครโฟน
1.

ในการลบปุมไมโครโฟน (1) ใหกดปุมเครื่องมือที่ดานลางชองดานขางตามที่ระบุ
- เครื่องมือจะมาพรอมกับชุดปุม DCN-DBCM (2) (ตองสั่งซื้อแยกตางหาก)

รูป 5.2

Bosch Security Systems B.V.

ลบปุมไมโครโฟน (1)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ติดตัง้ ปุมลําดับความสําคัญ และปุมไมโครโฟน
1.

กดปุม (2) ในชองปุมไมโครโฟนตามที่ระบุ
- ปุม DCN-DBCM ตองสั่งซื้อแยกตางหาก

รูป 5.3

5.2

ติดตั้งปุม ไมโครโฟนผูรวมประชุม

ติดตั้งเขากับพื้นผิวเรียบ
เมื่อคุณยึดชุดผูรวมประชุมเขากับพื้นผิวเรียบ ใหใสสกรูที่มีความยาวสูงสุด 8 มม. ในรูสกรู (11)
ระยะหางระหวางศูนยกลางของรูสกรูคือ 34 มม.

รูป 5.4
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การเชื่อมตอ
1.

ติดตั้งชุดผูรวมประชุมเขากับระบบ DCN ดวยสายเคเบิลของขุดผูรวมประชุม
- ใชชองเสียบ DCN (10) เพื่อสรางการตอพวงดวยชุดผูรวมประชุม

2.

ใชที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเครื่องเพื่อยึดสายเคเบิลเขากับชุดผูรวมประชุม
- ใสที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเครื่องในขั้วตอสายเคเบิล (55°~ 60° position)
- ที่ยึดสายเคเบิลเขากับตัวเครื่องรุน DCN-DISCLM ตองสั่งแยกตางหาก

3.

ตอสายเคเบิลและที่ยึดเขาไปในชุดดังนี้

4.

หมุนทีย่ ึดตามเข็มนาฬิกา และใหตัวยึดติดตั้งเขาไปในชองล็อคของแผงดานหลัง

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ชุดผูรว มประชุมสําหรับการประชุมรุน DCN-D

การกําหนดคา
ชุดผูเขารวมประชุมแตละชุดในระบบ DCN ตองมีที่อยูจงึ จะทํางานได
ชุดควบคุมกลางจะไมสามารถสงขอมูลไปทีช่ ุดผูรวมประชุมไดถาไมมที ี่อยู ทีอ่ ยูของชุดผูรวมประชุมในระบบ DCN
นั้นเรียกวาการเริ่มตน ชุดควบคุมกลางจะใหทีอยูกับแตละชุดผูรวมประชุมในระหวางขั้นตอนเริ่มตน

7.1

การเริ่มตน
หมายเหตุ
ชุดควบคุมกลางไมสามารถใหที่อยูกับชุดผูรวมประชุมมากกวาหนึ่งตัวในเวลาเดียวกันได
ดังนัน้ หามกดปุมไมโครโฟนมากกวาหนึ่งปุมในเวลาเดียวกัน
1.
2.

7.2

ในการเริ่มตนของชุดผูรวมประชุม LED ทุกตัวรวมไปถึง LED ของไมโครโฟนตองเปดอยู
กดปุมไมโครโฟน (6)
- LED ทุกตัวปดหมายความวาชุดผูรวมประชุมไดรับที่อยูแลว

การลางการเริม่ ตน
1.
2.

LED ทุกตัวของชุดผูรวมประชุมที่จะลางการเริ่มตนจะปดอยู
กดสวิตชการลางการเริ่มตน (13) ที่ดานลางของชุดผูรวมประชุมเปนเวลาครึ่งวินาที เพื่อลบทีอยู
- LED ทุกตัวของชุดผูรวมประชุมเปดอยู
- LED ของไมโครโฟน (สีแดง) เปดอยู

ขอควรระวัง
หามใชวัตถุมีคม มิฉะนั้นคุณอาจสรางความเสียหายแกสวิตชการลางการเริ่มตนได
ใชคลิปหนีบกระดาษหรืออุปกรณที่คลายกันเพื่อกดสวิตชการลางการเริ่มตน

รูป 7.1
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การตัง้ คาภายใน
สวิตซการตั้งคาภายใน I และ II (12) นั้นอยูที่ดานลางของชุดผูรวมประชุม
สวิตซ I

สวิตซ II

การตั้งคาภายใน

2

1

ความไวของไมโครโฟน คาดีฟอลต : 0 dB
โปรดดูทสี่ วน 7.3.1 ความไวของไมโครโฟน

2

2

ฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง คาดีฟอลต : ปดการใชงาน
โปรดดูทสี่ วน 7.3.2 ฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง

2

3

การลดระดับชุดหูฟง คาดีฟอลต : ปดการใชงาน
โปรดดูทสี่ วน 7.3.3 การลดระดับชุดหูฟง

ตาราง 7.1

รูป 7.2

Bosch Security Systems B.V.

การตั้งคาภายใน

สวิตซการตั้งคาภายใน

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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7.3.1

ชุดผูรว มประชุมสําหรับการประชุมรุน DCN-D

ความไวของไมโครโฟน
1.

2.
3.

ใสสวิตซความไวของไมโครโฟน I และ II ในตําแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ รูป 7.2 )
- ความไวของไมโครโฟนสามารถปรับไดระหวาง -2 dB และ 2 dB
กด > ปุมระดับเสียง (3) เพื่อเพิ่มความไวของไมโครโฟนขึ้น 0.5 dB
กด > ปุมระดับเสียง (3) เพื่อลดความไวของไมโครโฟนลง 0.5 dB

สีของปุม LED ของไมโครโฟนแสดงถึงความไวของไมโครโฟน
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

ตาราง 7.2 ตัวแสดงการปรับความไวของไมโครโฟน

7.3.2

ฟงกชนั Restore channel/ระดับเสียง
ตัวอยางเชน
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชันนี้เมื่อผูรวมประชุมทั้งหมดและประธานมีหมายเลขทีน่ ั่งหรือชุดผูรวมประชุมที่คงที่
1. ใสสวิตซฟงกชัน Restore channel/ระดับเสียง I และ II (12) ในตำแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ
รูป 7.2 )
- สามารถปดและเปดใชงานฟงกชันได
2. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพื่อเปดใชงาน
- LED ของไมโครโฟนดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีเขียว
- ชองลาสุดที่รูจกั และระดับเสียงจะถูกกําหนดอัตโนมัติ
3. กด < ปุมระดับเสียง (3) เพื่อปดใชงาน
- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีแดง
- ชอง 0 (ที่ประชุม) จะถูกกําหนดอัตโนมัติ
- ระดับเสียงจะถูกกําหนดที่ -18 dB
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7.3.3

การลดระดับชุดหูฟง

7.4

โหมดของชุดผูร วมประชุม
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ตัวอยางเชน
คุณสามารถเปดใชงานฟงกชนั นี้เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณยอนกลับระหวางไมโครโฟนและชุดหูฟงของชุดผูรวมประชุม
1. ใสสวิตซลดระดับชุดหูฟง I และ II (12) ในตําแหนงที่ถูกตอง (โปรดดูที่ ตาราง 7.1 และ รูป 7.2 )
- สามารถปดและเปดใชงานฟงกชนั ได
2. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพื่อเปดใชงาน
- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีเขียว
- เมื่อเปดใชงานไมโครโฟน การลดระดับชุดหูฟงจะอยูที่ 18 dB
3. กด > ปุมระดับเสียง (3) เพื่อปดใชงาน
- LED ดานบนของปุมไมโครโฟนจะติดเปนสีแดง

สวิตซโหมดของชุดผูรวมประชุม I และ II (12) นั้นอยูที่ดานลางของชุดผูรวมประชุม
ชุดผูรวมประชุมแตละประเภทสามารถทํางานไดในหลายโหมด
สวิตซ I

สวิตซ II

โหมด

1

1

ผูรวมประชุมคนเดียว
โปรดดูที่ สวน 7.4.1 ผูรวมประชุมคนเดียว

1

3

ประธาน
โปรดดูที่ สวน 7.4.2 ประธาน

3

3

ผูรวมประชุมคนเดียวที่มีการควบคุมเสริม
โปรดดูที่ สวน 7.4.3
ผูรวมประชุมคนเดียวที่มีการควบคุมเสริม

ตาราง 7.3

รูป 7.3

1.
Bosch Security Systems B.V.

ภาพรวมของโหมดของชุดผูรวมประชุม

สวิตซของโหมดของชุดผูรวมประชุม

ยกเลิกการเชือ่ มตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN
คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ชุดผูรว มประชุมสําหรับการประชุมรุน DCN-D

2.
3.
4.
5.

7.4.1

เปลี่ยนโหมดของชุดผูรวมประชุม (โปรดดูที่ ตาราง 7.3 )
ถาจําเปนตองเปลี่ยนปุม โปรดดูที่ สวน 5 การติดตั้ง
เชื่อมตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN ใหม
(ลาง) การเริ่มตนของชุดผูรวมประชุมถาจําเปน (โปรดดูที่ สวน 7.1 การเริ่มตน )

ผูรว มประชุมคนเดียว
โดยคาดีฟอลต ชุดผูรวมประชุมจะมาพรอมกับโหมดผูรวมประชุมคนเดียว และมีปุมไมโครโฟนติดตั้งมาดวย โปรดดูที่
ตาราง 7.3

รูป 7.4

7.4.2

ปุมไมโครโฟนดีฟอลต

ประธาน
เมื่อชุดผูรวมประชุมอยูในโหมดประธาน ก็จะเป็นอุปกรณประธานสําหรับประธานหนึ่งคน (โปรดดูที ตาราง 7.3 )
คุณสามารถกําหนดชุดผูรวมประชุมทุกประเภทในโหมดประธาน เมื่อคุณกําหนดใหชุดผูรวมประชุมเปนโหมดประธาน
คุณตองติดตั้งปุม DCN-DBCM ดวย (ตองสั่งแยกตางหาก) ดูไดที่ สวน 5 การติดตั้ง

รูป 7.5

ปุมไมโครโฟนรุน DCN-DBCM

ฟงกชนั ที่ตางกันของชุดผูรวมประชุมกับชุดสําหรับประธานก็คือ สวิตชตัดการสนทนาทางดานซายของปุมไมโครโฟน
ประธานสามารถปดใชงานไมโครโฟนทุกตัวของชุดผูรวมประชุมทีใ่ ชในระบบ DCN ดวยสวิตชตัดการสนทนาได
ในเวลาเดียวกันสวิตชตัดการสนทนาจะเปดใชงานไมโครโฟนของประธาน
ชุดผูรวมประชุมของประธานจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้ได
- เลนโทนเสียงได เมื่อประธานกดสวิตชตัดการสนทนา
- ลบรายชื่อผูขอพูดและรายชื่อผูพูดได เมื่อประธานกดสวิตชตัดการสนทนา
หมายเหตุ
ชุดปุม DCN-DISBCM มาพรอมกับเครื่องมือที่คุณสามารถใชเพื่อถอดปุมเกาออกจากชุดผูรวมประชุมได
โปรดดูที่สวน 5 การติดตั้ง
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ผูรวมประชุมคนเดียวทีม่ ีการควบคุมเสริม

เมือ่ ชุดผูรวมประชุมอยูในโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริม
ถือเปนอุปกรณผูรวมประชุมสําหรับผูรวมประชุมหนึง่ คน (โปรดดูที่ ตาราง 7.3 )
ผูรวมประชุมสามารถใชปุมไมโครโฟนดานซายเปนปุมเสริมได ตัวอยางเชน การเปดใชงานไฟแสดง

หมายเหตุ
เมื่อผูรวมประชุมกดปุมเสริม ปุมเสริมก็จะสรางเหตุการณ ใชอินเตอรเฟซ DCN
แบบเปดเพื่อตั้งโปรแกรมการกระทําที่ตองเริ่มตนโดยเหตุการณ โปรดดูที่คูมือการใชงานซอฟตแวร DCN
สําหรับคําสั่งที่บอกคุณถึงวิธีตั้งโปรแกรมอินเตอรเฟซแบบเปด
ประเภทชุดผูรวมประชุมตอไปนี้สามารถใชงานในโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริมได
- DCN-DV
- DCN-DVCS
เมือ่ คุณกําหนดใหชุดผูรวมประชุมเปนโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริมคุณตองติดตั้งปุมไมโครโฟนสอ
งปุม ตัวอยางเชน คุณสามารถใชปุม DCN-DBCM ได (ตองสั่งแยกตางหาก) ดูไดที่ สวน 5 การติดตั้ง
ขอควรระวัง
ชุดผูรวมประชุมรุน DCN-DS/L และ DCN-DCS ไมสนับสนุนโหมดผูรวมประชุมคนเดียวซึ่งมีการควบคุมเสริม
เมื่อกําหนดเปนโหมดนีแ้ ลว ชุดผูรวมประชุมจะทํางานแบบผูใชเดี่ยว
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คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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กาใชงาน
โปรดดูที่บัตรการอางอิงแบบยอ (QRC)
ของชุดสําหรับผูรวมประชุมที่ใชสําหรับคําแนะนำทีบ่ อกวิธีการใชงานชุดผูรวมประชุม ดูสําหรับระบบ DCN ดีวีดีของ
QRC ที่มาพรอมกับชุดควบคุมกลาง

8.1

ไมโครโฟน
สีของ LED ดานบนปุมไมโครโฟนจะแสดงสภาวะการทํางานของไมโครโฟน
สีของ LED

สภาวะการทํางาน

สีแดง (ติดสวาง)

ไมโครโฟนถูกเปดใชงาน

สีแดง (กะพริบ)

นาทีสุดทายของเวลาสําหรับพูด

สีเขียว (ติดสวาง)

ขอพูด

สีเขียว (กะพริบ)

อยูในรายชือ่ ผูขอพูดเปนคนแรก

สีเหลือง (ติดสวาง)

โหมด VIP

ตาราง 8.1 สภาวะการทํางานของไมโครโฟน

หมายเหตุ
คุณสามารถกําหนดชุดผูรวมประชุมไวในโหมด VIP ดวยโมดูลซอฟตแวรการจัดการไมโครโฟน
โปรดดูที่โมดูลซอฟตแวรการจัดการระบบ DCN สําหรับคําแนะนําที่บอกถึงวิธีเปดใชงานโหมด VIP
ขอควรระวัง
ไมโครโฟนจะตองหลีกเลี่ยงจากการโคงคอของกานคอหานเกินกวา 90 องศาหรือการหมุนคอหาน (งอ)
ซึง่ จะทําใหเกิดความเสียหายใหกับขดลวดของกานคอหานได

8.2

LED การเขารวมประชุม
LED ที่อยูติดกับปุมลงคะแนนเสียง 1 คือ LED การเขารวมประชุม
LED การเขารวมประชุม

สภาวะการทํางาน

สีเหลือง (กะพริบ)

ระบบรองขอการลงทะเบียนเขาประชุม

สีเหลือง (ติดสวาง)

การลงทะเบียนเขาประชุมไดรับการยืนยั
นแลว

ตาราง 8.2 LED การเขารวมประชุม
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ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

-

ไมสามารถทําการเริ่มตนชุดผูรวมประชุมได

-

สัญญาณ DCN ถูกสรางขึ้นหลายครั้งเกินไป
สายสัญญาณหลักยาวเกินไป
สัญญาณ DCN ไมถูกสรางขึ้นที่แตละระยะ
100 เมตร
โปรดดูที่ สวน 4 การวางแผนและการออกแบบ และ
สวน 7 การกําหนดคา

-

ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาเมนู 8L (CCU)
ทีช่ ุดผูรวมประชุมมากกวาสองชุด
โดยที่วงกลมไฟแสดงของไมโครโฟนตั้งแตสองเครื่องขึ้
นไปกะพริบหรือติดคางเปนสีแดง LED
ของปุมไมโครโฟนถูกปด

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

-

ชุดผูรวมประชุมทํางานเต็มที่แลว
แตไมมีเสียงออกจากลําโพงหรือชุดหูฟง

โหมดการกําหนดเสนทางสัญญาณเสียงของชุดควบ
คุมกลางคือการแทรก
และคุณไมไดเชือ่ มตออุปกรณระหวางอินพุตสัญญา
ณเสียง 2 และเอาตพุตสัญญาณเสียง 2
ของชุดควบคุมกลาง
โปรดดูที่การติดตั้งและใชงานระบบ DCN ในสวน
CCU

-

แมวาระบบจะจายพลังงานใหสายสัญญาณหลัก
แตชุดผูรวมประชุมก็ไมทํางาน

DCN มีสายเคเบิล (สายตอ) ที่บกพรอง
คนหาสายเคเบิล (สายตอ)
ทีม่ ีขอบกพรองแลวเปลี่ยนใหม สายเคเบิล (สายตอ)
ทีม่ ีขอบกพรองอาจอยูที่ใดก็ไดในระบบ DCN

-

ชุดผูรวมประขุมไมสามารถทํางานไดตามตองการ

ชุดผูรวมประชุมไมอยูในโหมดที่ถูกตอง
โปรดดูที่ สวน 7.4 โหมดของชุดผูรวมประชุม

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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การดูแลรักษา

10.1

การทําความสะอาด
ขอควรระวัง
หามใชแอลกอฮอล แอมโมเนีย หรือสารทําละลายปโตรเลียม หรือสารทําความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
ในการทําความสะอาดชุดผูรวมประชุม
1.
2.
3.

10.2

ยกเลิกการเชือ่ มตอชุดผูรวมประชุมกับระบบ DCN กอนถาตองการทําความสะอาด
ใชผานุมทีไ่ มเปยกชุมกับสบูออนและน้ํา
ปลอยใหชุดผูรวมประชุมแหงกอนทีจ่ ะติดตั้งใหม

หองเก็บสินคา
1.
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ขอมูลทางเทคนิค
ความถี่ตอบสนอง

30 Hz - 20 kHz

โหลดอิมพีแดนซของชุดหูฟง

> 32 ohm และ < 1k ohm

กําลังเอาตพุต

2 x 15 mW/ 32 ohm

ปลั๊กหรือชองเสียบชุ การทํางาน
ดหูฟง (2x)

ที่กําหนด

สูงสุด

3.5 มม.

3 dBV

6 dBV (ปดเสียง, 0 dB)

ชุดหูฟง

การติดตั้ง

แบบตั้งโตะ

ขนาด (สูง x กวาง x ลึก)
(ไมรวมไมโครโฟน)

60 x 210 x 140 มม. (2.36 x 8.27 x 5.51 นิ้ว)

น้ําหนัก

Bosch Security Systems B.V.

- 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)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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