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Veiligheid
Controleer de apparatuur regelmatig op slijtage en beschadigingen. Let hierbij vooral op:
– Het LCD-scherm: controleer op barsten.
– De kabels: als de buitenste isolatie beschadigd is, moet de kabel worden vervangen.
– De connectoren: controleer op tekenen van uitrekken en beschadiging.
Als u denkt dat de apparatuur beschadigd is of een potentieel gevaar vormt, moet u de
apparatuur van een melding voorzien en aan de kant zetten zodat niemand de apparatuur kan
gebruiken. Neem vervolgens contact op met uw lokale technicus voor meer advies.
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Over deze handleiding
Deze handleiding bevat informatie over de bediening van de Draadloze apparaten (DCNM‑WD
en DCNM‑WDE) van het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem.
 
Deze handleiding is beschikbaar als digitaal document in Adobe Portable Document Format
(PDF).
Raadpleeg de productinformatie op: www.boschsecurity.nl.

Doelgroep
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van een DICENTIS Draadloos apparaat.

Copyright en disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze documentatie mag worden gereproduceerd of
openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Neem voor informatie over toestemming voor herdrukken en
uittreksels contact op met Bosch Security Systems B.V..
De inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Documenthistorie

Uitgiftedatum Documentatieversie Reden

2015.02 V1.0 1e editie.

2015.06 V1.1 Kleine tekstwijzigingen aan
het document.

2016.07 V1.2 Bijgewerkte paragrafen: 2.3,
4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7.

2017.08 V1.3 Bijgewerkte paragrafen: 4.2,
4.4, 4.6.
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Introductie van systeem
Het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem is een standalone, op IP gebaseerd systeem. Het
systeem gebruikt WiFi IEEE 802.11n voor draadloze distributie en verwerking van
gegevenssignalen.
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Bediening van draadloos apparaat
De Draadloze apparaten (DCNM‑WD en DCNM‑WDE) worden gebruikt om deel te nemen aan
een vergadering.
De uitgebreide versie van het Draadloos apparaat (DCNM‑WDE) heeft een NFC-taglezer en een
4,3” capacitief touchscreen.
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Luisteren

 

1 Luidspreker.

2 Volumeregeling hoofdtelefoon.

3 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

 

Spreken

 

4 Microfoonknop met spreekverzoek, inclusief wit possible-to-speak-pictogram.

5 LED-balk voor de microfoonknop met spreekverzoek.

6 Knop voor microfoon dempen, prioriteitsknop of microfoonknop met spreekverzoek ,
inclusief twee witte LED-kleurenpictogrammen.

7 LED-balk voor de microfoonknop met spreekverzoek.

8 Microfoonaansluiting voor de microfoon.

 

Touchscreen

Bediening van touchscreen

9 4,3” capacitief touchscreen (alleen DCNM‑WDE).
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Identificatie

 

10 Gebied waar NFC-tag (Near Field Communication) wordt gedetecteerd en gelezen 
(alleen DCNM‑WDE).

 

Indicatoren voor draadloos signaal (WiFi) en accu

 

11 Rode LED-indicator voor accu: als de LED rood is, is de accu in minder dan een uur
leeg. Laad de Accupack op of vervang deze.

12 Gele LED-indicator voor bereik: de LED brandt (oranje) wanneer het Draadloos
apparaat niet verbonden is met het Draadloos toegangspunt (DCNM‑WAP). Plaats de
Draadloos apparaat binnen het bereik van het Draadloos toegangspunt.
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Inschakelen 
Voorwaarden
– De Accupack is voldoende opgeladen.
– De Accupack is op de juiste wijze geplaatst in de voet van het Draadloos apparaat.
1. Druk op een van de microfoonknoppen met spreekverzoek op de voorzijde van het

Draadloos apparaat:
– Eerst gaat de LED-balk boven de microfoonknoppen met spreekverzoek groen

branden.
– Vervolgens gaat de LED in de microfoon rood branden.

2. Wacht tot deze LED's uitgaan. Het Draadloos apparaat is dan klaar voor gebruik.
 

4.1
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Bediening door één gebruiker
De microfoon inschakelen:
Druk op de microfoonknop met spreekverzoek om de microfoon in te schakelen.
– Als het witte pictogram in de microfoonknop met spreekverzoek oplicht, wordt de LED-

balk boven de microfoonknop met spreekverzoek meteen rood en kunt u spreken.
– Als de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is, is uw verzoek tot

spreken geaccepteerd. U kunt pas spreken wanneer de LED-balk boven de microfoonknop
met spreekverzoek rood is.

– Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen knippert, bent u
de eerste in de wachtlijst. Uw microfoon zal spoedig worden ingeschakeld.

Uw spreekverzoek annuleren:
Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is of groen knippert,
kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het verzoek tot spreken te
annuleren. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om het verzoek tot spreken te
annuleren, blokkeren.

De microfoon uitschakelen:
Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is, kunt u op de
microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon uit te schakelen. De LED-balk
boven de microfoonknop met spreekverzoek gaat uit. Optioneel: een medewerker kan de
mogelijkheid om de microfoon uit te schakelen, blokkeren.

De microfoon dempen:
Uw microfoon wordt gedempt zolang u de knop voor microfoon dempen (linker
microfoonknop met spreekverzoek) ingedrukt houdt.

Push-To-Talk (PTT)-modus:
Wanneer het apparaat zich in de Push-To-Talk (PTT)-modus bevindt, is de microfoon
ingeschakeld zolang u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt houdt.

Spraakmodus:
Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd
ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met
spreekverzoek of de knop voor dempen ingedrukt.
In de spraakmodus kunt u geen verzoek tot spreken indienen.
Opmerking: als het Draadloos apparaat is ingesteld op de modus Voorzitter er is geen knop
voor dempen, omdat de linkerknop wordt gebruikt als een prioriteitsknop.

Uw stoel vinden:
Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:
– Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
– Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het

touchscreen wordt aangegeven.
– Volg de instructies op het scherm.

Stemmen:
– Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend

is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
– Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw

stemknoppen worden weergegeven.

4.2
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– Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie
heeft gesloten.
De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw
keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.
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Indicatoren voor één gebruiker
Wit possible-to-speak-pictogram licht op:
– U kunt meteen spreken door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.

 

LED‑balken en microfoon-LED groen of groen knipperend:
– U moet wachten voordat u kunt spreken.
– Wanneer de microfoon groen knippert, bent u de eerste in de wachtlijst.
– U kunt op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het spreekverzoek te

annuleren.

 

LED‑balken en microfoon-LED rood:
– Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
– U kunt op de linker microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon tijdelijk

te dempen.
– U kunt de microfoon uitschakelen door op de rechter microfoonknop met spreekverzoek

te drukken.

 

4.3

12 nl | Bediening van draadloos apparaat DICENTIS

2017.08 | V1.3 | Gebruikers handleiding Bosch Security Systems B.V.



Bediening door voorzitter
Uw microfoon inschakelen:
Wanneer het witte pictogram in de microfoonknop oplicht, drukt u op de microfoonknop om
uw microfoon in te schakelen.
– U kunt spreken wanneer het rode lampje boven de microfoonknop gaat branden.

Uw microfoon uitschakelen:
Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop rood is, drukt u op de microfoonknop om de
microfoon uit te schakelen. De rode LED-balk boven de microfoonknop gaat uit.

Prioriteitsfunctie:
Druk op de prioriteitsknop om de microfoons van alle deelnemers tijdelijk uit te schakelen. Uw
eigen microfoon wordt dan tegelijkertijd ingeschakeld. Het systeem kan:
– een attentiesignaal laten klinken wanneer u op de prioriteitsknop drukt;
– zowel de wachtlijst als de sprekerslijst wissen wanneer u op de prioriteitsknop drukt.
Wanneer u de prioriteitsknop loslaat, wordt uw microfoon weer uitgeschakeld. 
Wanneer de sprekerslijst niet is gewist, worden de microfoons van de sprekers opnieuw
ingeschakeld.

Spraakmodus:
Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd
ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met
spreekverzoek ingedrukt.

Uw stoel vinden:
Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:
– Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
– Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het

touchscreen wordt aangegeven.
– Volg de instructies op het scherm.

Stemmen:
– Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend

is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
– Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw

stemknoppen worden weergegeven.
– Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie

heeft gesloten.
De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw
keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.
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Indicatoren voor voorzitter
Wit prioriteitspictogram en possible-to-speak-pictogram lichten op:
– U kunt meteen spreken door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.
– U kunt op de prioriteitsknop drukken om te spreken en de microfoons van alle

deelnemers tijdelijk uit te schakelen.

 

Prioriteitspictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED rood:
– Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
– U kunt de prioriteitsknop ingedrukt houden om te blijven spreken en de microfoons van

alle deelnemers tijdelijk uit te schakelen.
– U kunt de microfoon uitschakelen door op de microfoonknop met spreekverzoek te

drukken.

 

Prioriteitspictogram licht op. LED-balken en microfoon-LED rood:
– Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
– De microfoons van alle deelnemers worden tijdelijk uitgeschakeld totdat u de

prioriteitsknop loslaat.
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Bediening door twee gebruikers
De microfoon inschakelen:
Druk op de microfoonknop met spreekverzoek om de microfoon in te schakelen.
– Als het witte pictogram in de microfoonknop met spreekverzoek oplicht, wordt de LED-

balk boven de microfoonknop met spreekverzoek meteen rood en kunt u spreken.
– Als de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is, is uw verzoek tot

spreken geaccepteerd. U kunt pas spreken wanneer de LED-balk boven de microfoonknop
met spreekverzoek rood is.

– Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen knippert, bent u
de eerste in de wachtlijst. Uw microfoon zal spoedig worden ingeschakeld.

Uw spreekverzoek annuleren:
Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is of groen knippert,
kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het verzoek tot spreken te
annuleren. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om het verzoek tot spreken te
annuleren, blokkeren.

De microfoon uitschakelen:
Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is, kunt u op de
microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon uit te schakelen. De LED-balk
boven de microfoonknop met spreekverzoek gaat uit. Optioneel: een medewerker kan de
mogelijkheid om de microfoon uit te schakelen, blokkeren.

Push-To-Talk (PTT)-modus:
Wanneer het apparaat zich in de Push-To-Talk (PTT)-modus bevindt, is de microfoon
ingeschakeld zolang u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt houdt.

Spraakmodus:
Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd
ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met
spreekverzoek ingedrukt.
In de spraakmodus kunt u geen verzoek tot spreken indienen.

Uw stoel vinden:
Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:
– Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
– Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het

touchscreen wordt aangegeven.
– Volg de instructies op het scherm.
– Kies aan welke kant van het Draadloos apparaat u wilt zitten.

Stemmen:
– Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend

is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
– Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw

stemknoppen worden weergegeven.
– Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie

heeft gesloten.
De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw
keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.
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Indicatoren voor twee gebruikers
Beide possible-to-speak-pictogrammen lichten op:
– Elke deelnemer kan meteen spreken door zijn/haar eigen microfoonknop met

spreekverzoek in te drukken.

 

Linker possible-to-speak-pictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED groen of
groen knipperend:
– De deelnemer aan de linkerkant kan meteen spreken door de microfoonknop met

spreekverzoek in te drukken.
– De deelnemer rechts staat in de wachtlijst en moet wachten voordat hij/zij kan spreken.
– De deelnemer rechts kan het spreekverzoek annuleren door op de microfoonknop met

spreekverzoek te drukken.

 

Linker possible-to-speak-pictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED rood:
– De deelnemer aan de linkerkant kan meteen spreken door de microfoonknop met

spreekverzoek in te drukken.
– De deelnemer aan de rechterkant kan spreken.
– De deelnemer aan de rechterkant kan de microfoon uitschakelen door op de rechter

microfoonknop met spreekverzoek te drukken.

4.7
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Problemen oplossen
 

Bericht!

Neem voor het oplossen van algemene problemen contact op met uw lokale

systeembeheerder.
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