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เกี่ยวกับคูมือนี้
คูมือเลมนีใ้ หขอมูลทีจ่ ําเปนทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตั้งและการใชงานระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro
ขอตกลงเกี่ยวกับสัญลักษณ
คําเตือน
คําเตือน เตือนใหดูคําแนะนําที่ตองปฏิบัติตามเพื่อปองกันการบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคล

ขอควรระวัง
ขอควรระวัง เตือนใหดูคําแนะนําที่ตองปฏิบัติตามเพื่อปองกันความเสียหายตออุปกรณ

หมายเหตุ
หมายเหตุ เตือนใหดูเคล็ดลับคําแนะนําพิเศษหรือขอมูลที่เปนประโยชน
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CCS 900 Ultro

ขอมูลเบื้องตน
ระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro
คือระบบชุดประชุมสําหรับใชในสถานทีจ่ ัดการประชุมและการสัมมนาซึ่งมีการจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม
ระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro ประกอบดวย:
- ชุดควบคุม (CU) 1 ชุด
- ชุดประชุมสูงสุด 50 ชุดซึ่งมีชุดประธานอยางนอยหนึง่ ชุด
- สายตอ หากจําเปน (5 ม. หรือ 10 ม.)
- อุปกรณระบบเสียงตอพวงและ/หรืออุปกรณโทรคมนาคม
- เครื่องบันทึก MP3 ในตัว
ชุดควบคุม เปนหัวใจของระบบชุดประชุมซึ่งควบคุมไมโครโฟนของชุดประธานและชุดผูรวมประชุม
รวมถึงมีระบบสําหรับอินพุตและเอาตพุตสัญญาณเสียง นอกจากนี้ ยังจายไฟใหกับตัวชุดควบคุมเอง ชุดประธาน
และชุดผูรวมประชุม
การใชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลทําใหสามารถเพิ่มระดับเสียงลําโพงไดกอนที่จะมีสัญญาณยอนกลั
บ วงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลมีเฉพาะในรุน CCS-CUD / CCS-CURD เทานั้น
ชุดผูรวมประชุม ชวยใหผูเขารวมประชุมเกิดความกระตือรือรนที่จะเขารวมประชุม (เชน การพูดและการฟง)
โดยใชไมโครโฟนที่ควบคุมดวยปุมเปด/ปด และลำโพงในตัว หรือหูฟงภายนอก
ชุดประธาน มีฟงกชันเหมือนกับชุดผูรวมประชุม แตมีสวิตช 'ตัดการสนทนา' เพิ่มเขามา
ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถควบคุมการอภิปรายไดโดยปฏิเสธและปดเสียงไมโครโฟนที่กําลังทํางานอยูทั้งหมด
ขึ้นอยูกับการตั้งคาภายในในชุดประธาน
เครื่องบันทึก MP3 ในตัว ชวยใหผูรวมประชุมสามารถ: บันทึกเสียงการประชุม
ฟงการประชุมกอนเลนไปที่หองประชุม เลนการประชุมไปที่ผูรวมประชุม
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ชุดควบคุม (CU)

รูป 3.1

1.
2.
3.

ชุดควบคุม

สวิตชเปด/ปดไฟเมน
เครื่องบันทึก MP3 (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ 7)
สวิตชโหมดไมโครโฟน
โหมดเปดพรอมปดเครื่องอัตโนมัติ
ในการเลือกจํานวนสูงสุดของไมโครโฟนของผูรวมประชุมใหทํางานพรอมกัน (1, 2, 3 หรือ 4)
ไมโครโฟนจะปดสวิตชเองอัตโนมัติหากผูรวมประชุมไมพูดเปนเวลา 30 วินาที
สามารถปดสวิตชไมโครโฟนดวยตนเองโดยกดปุมบนชุดผูรวมประชุม
โหมดเปด ในการเลือกจํานวนสูงสุดของไมโครโฟนของผูรวมประชุมใหทํางานพรอมกัน (1, 2, 3
หรือ 4) ตองเปดหรือปดไมโครโฟนดวยตนเองโดยกดปุมบนชุดผูรวมประชุม
โหมดควบคุม สามารถเปดใชงานไมโครโฟนของผูรวมประชุมเพียงตัวเดียวเทานัน้
หากผูรวมประชุมคนใหมกดปุมไมโครโฟนของตนเอง
ชุดไมโครโฟนของผูพูดคนปจจุบันจะถูกปดสวิตช
โหมดเฉพาะประธาน สามารถเปดใชงานไดที่ชดุ ประธานเทานั้น
โหมดทดสอบ สําหรับตรวจสอบการติดตั้งทีถ่ ูกตอง LED
สีแดงและไฟสัญญาณวงกลมทั้งหมดของอุปกรณที่เชื่อมตอจะติดสวางหากมีการเชือ่ มตอถูกตอง

4.
5.
6.
7.
8.
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การควบคุมระดับเสียงลําโพงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธานที่เชือ่ มตอทั้งหมด
การควบคุมระดับเสียงลําโพงหรือชุดหูฟงของชุดควบคุม
การเชื่อมตอชุดหูฟงกับชองเสียบปลั๊กแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม.
เอาตพุตของสายสัญญาณหลัก 1 และ 2 สําหรับการเชื่อมตอแบบตอพวงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน
แตละเอาตพุตสามารถเชื่อมตอไดสูงสุด 25 ชุด
ความยาวสายระหวางเอาตพุตชุดควบคุมและชุดสุดทายในระบบตองไมเกิน 100 ม. (328 ฟุต)
อินพุตไมโครโฟนพรอมกับมีการปรับอัตราการขยายสัญญาณสําหรับไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนภายนอกจะถูกปดเสียงเมื่อกดสวิตชตัดการสนทนาบนชุดประธาน
คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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9. อินพุตเครื่องบันทึกพรอมกับมีการควบคุมอัตราการขยายสัญญาณและการเชื่อมตอเอาตพุตเครื่องบันทึก
10. อินพุตและเอาตพุตสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอระบบ PA หรืออุปกรณระบบเสียงอื่นๆ
11. อินพุตและเอาตพุตชองตอโทรศัพทสําหรับเชื่อมตอผูเขารวมประชุมที่อยูหางไกล
หมายเหตุ
ไมมีการเพิ่มสัญญาณอินพุตโทรศัพทไปยังชุดควบคุมในสัญญาณเอาตพุตโทรศัพทจากชุดควบคุม
เพื่อปองกันเสียงสะทอนที่เกิดขึ้นในระหวางการสนทนาเนื่องมาจากสัญญาณยอนกลับ
12. การเชือ่ มตอแบบแทรก
ในการเชือ่ มตออีควอไลเซอรเสียงภายนอกเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดภายใตสภาวะเสียงที่เปนอุปสรรค (1 =
ไมมีอีควอไลเซอร, 0 = การเชือ่ มตอแบบแทรกเปดภายใน
เพื่อเชื่อมตออีควอไลเซอรภายนอกในพาธจากสัญญาณไมโครโฟนไปยังลําโพงของผูรวมประชุม/ประธาน)
หมายเหตุ
ตําแหนง "1" สําหรับการตอพวงภายในสัญญาณไมโครโฟนไปยังลําโพงของชุดผูรวมประชุม/ประธาน
13. สวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอล (DAFS) สําหรับเปดหรือปดการใชงาน DAFS (อุปกรณเสริม)
14. ขั้วตอ USB ใชสําหรับดาวนโหลดคําพูดที่บันทึกไปยัง PC (อุปกรณเสริม)
15. การเชือ่ มตออินพุตสายเมน ใชสายเมนทีใ่ หมาเชื่อมตอชุดควบคุมกับชองเสียบสายเมน
ในบางประเทศอาจจําเปนตองเปลี่ยนสายเมนที่ใหมาเปนสายที่ใชในประเทศ สีน้ําตาล = สด, สีน้ําเงิน =
เปนกลาง และสีเขียว/สีเหลือง = สายดิน
(การเปลี่ยนทดแทนและไฟสัญญาณสีไมสามารถใชไดกับสายเมนสําหรับอเมริกาเหนือ)
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ชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 4.1

ชุดประธาน (B) มีฟงกชันเหมือนกับชุดผูรวมประชุม (A) ยกเวนสวิตช 'ตัดการสนทนา' และไฟแสดง "Possible-ToSpeak"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ไมโครโฟนที่มีไฟสัญญาณวงกลมสีแดงจะสวางขึ้นเมือ่ เปดไมโครโฟน
ชองเสียบหูฟงแบบสเตริโอ 3.5 มม. 2 ชอง ขางละหนึง่ ชองสําหรับเชื่อมตอชุดหูฟงหรือเครื่องบันทึก
การเสียบแจ็คหูฟงที่ชองเสียงชองใดชองหนึ่งหรือสองชองเปนการปดเสียงลําโพงของเครื่องโดยอัตโนมัติ
ลําโพงในตัวจะถูกปดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไมโครโฟน
ไฟ LED สองสีเหนือปุมกดไมโครโฟน สีแดงแสดงไมโครโฟนเปด, สีขาวแสดงไฟ Possible-To-Speak
(เฉพาะชุดผูรวมประชุมเทานั้น)
ชองเสียบกลมตัวเมีย 7 pole สําหรับการเชื่อมตอแบบตอพวงกับเครื่องถัดไป
สายลอย 2 ม. พรอมขั้วตอกลมตัวผู 7 pole ที่ทนทานสําหรับเชือ่ มตอกับเครื่องกอนหนาหรือชุดควบคุม
ปุมควบคุมระดับเสียงแบบหมุนสําหรับไมโครโฟนเทานัน้
ปุมเปด/ปดไมโครโฟน
สวิตชตัดการสนทนาสําหรับประธาน เมื่อกดปุม จะมีโทนเสียง, ปฏิเสธ/
ปดเสียงไมโครโฟนที่เปดอยูทั้งหมดของชุดผูรวมประชุมในระบบ
และไมโครโฟนของประธานจะเปดไวตลอดเวลาที่กดปุม (เปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดที่ชุดประธาน)
ในระบบที่มีชดุ ประธานหลายชุด การตั้งคานี้สามารถเลือกสําหรับชุดประธานแตละชุดไดโดยอิสระ

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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CCS 900 Ultro

5

การติดตั้ง

5.1

การเชื่อมตอชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 5.1

เชือ่ มตอชุดผูรวมประชุม (2) และชุดประธาน (3) กับขั้วตอสายสัญญาณหลักของชุดควบคุม (1) ใชสายตอ (4)
หากจําเปน

5.2

เชือ่ มตอไดถึง 150 เครือ่ ง
CCS 900 Ultro สามารถใชกับเครื่องไดมากถึง 150 เครื่อง โดยเพิ่มชุดควบคุมซึง่ ทําหนาที่เปนแหลงจายไฟไดสูงสุด 2
ชุดเทานัน้ หากคุณตองการทราบคําแนะนําในการติดตั้ง โปรดติดตอตัวแทน Bosch ใกลบานคุณ

รูป 5.2

IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06
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การล็อคสายตอ

รูป 5.3

สามารถใชแคลมปล็อคสายรวมสายไวดวยกันเพื่อปองกันมิใหเกิดสายหลุดโดยไมเจตนา

5.4

การเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอก

รูป 5.4

เสียบขั้วตอไมโครโฟนภายนอก (2) ในอินพุตไมโครโฟนของชุดควบคุม (1) ปรับความไวโดยใชการควบคุมอัตราขยาย
(3) ใชไมโครโฟนที่มีเอาตพุตแบบสมดุลเทานั้น อินพุตไมโครโฟนมีแหลงจายไฟ Phantom 12V

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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5.5

CCS 900 Ultro

การเชื่อมตอไมโครโฟนไรสาย

รูป 5.5

การเชือ่ มตอไมโครโฟนไรสายกับอินพุตไมโครโฟนภายนอกสามารถทําไดโดยใชตัวลดทอนสัญญาณ 50dB ทีใ่ หมา
วิธีเชือ่ มตอนี้ทําใหไมโครโฟนไรสายหยุดทํางานเมื่อกดสวิตชตัดการสนทนาของประธาน

5.6

การบันทึก/การเลนการสนทนา

รูป 5.6

เชือ่ มตอสายอุปกรณเครื่องบันทึก (2) กับอินพุตและเอาตพุตเครื่องบันทึกของชุดควบคุม (1)
ใชการควบคุมอัตราการขยายสัญญาณ (3) เพื่อปรับความไวอินพุตเครื่องบันทึกของชุดควบคุม

IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06
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การเชื่อมตอระบบ PA หรืออุปกรณภายนอกอื่นๆ

รูป 5.7

เชือ่ มตอระบบ PA (3) หรืออุปกรณอื่นๆ (2) กับอินพุตและเอาตพุตของชุดควบคุม (1)
เชือ่ มตอแหลงกําเนิดเสียงกับอินพุตสาย เครื่องขยายเสียง PA หรืออุปกรณประมวลเสียงอื่นๆ กับเอาตพุตสาย

5.8

การเชื่อมตอชองตอโทรศัพท

รูป 5.8

เชือ่ มตอชองตอโทรศัพท (2) กับอินพุตและเอาตพุตโทรศัพทของชุดควบคุม (1)
ชองตอโทรศัพทเชือ่ มตอกับเตารับโทรศัพทบนผนัง (4) และโทรศัพท (3) สําหรับการเชื่อมตอแบบหมุนโทรศัพท
การเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทตองดําเนินการผานชองตอโทรศัพทที่มกี ารแยกเพียงพอระหวางเครือขายโทรศัพท
(PBX) และระบบ CCS 900 Ultro นอกจากนี้ ชองตอโทรศัพทตองไดมาตรฐานตามขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งหมด
สําหรับอุปกรณสื่อสารประเภทนี้ตามที่กฎหมายและ/
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานโทรคมนาคมในประเทศที่ใชงานกําหนด
ขอควรระวัง
อยาพยายามทําการเชื่อมตอโดยตรงระหวางเครือขายโทรศัพทกับระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro

Bosch Security Systems B.V.
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5.9

CCS 900 Ultro

การเชื่อมตออีควอไลเซอร

รูป 5.9

หมุนสวิตชแทรก (3) ไปที่ตําแหนง "0" และเชื่อมตอสาย (2) อีควอไลเซอร (โมโน) (4)
กับอินพุตและเอาตพุตแทรกของชุดอุปกรณ (1) สวิตช (3) ตองอยูในตําแหนง "1" (การตอพวง)
หากไมใชงานอินพุตและเอาตพุตแทรก

5.10

ชองเสียบสายเมน

รูป 5.10

คําเตือน
ชุดควบคุมตองตอสายดินผานแหลงจายไฟเมนเพือความปลอดภัย
และตรวจสอบเพื่อใหแนใจในประสิทธิภาพระบบเสียงของระบบ อยาเปดชุดควบคุมและ/หรือชุดผูรวมประชุม/
ชุดประธาน ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองได
ใชชุดสายเมนทีใ่ หมา (5) เพื่อเชือ่ มตอชุดควบคุม (1) กับชองเสียบสายเมนที่ตอสายดินเพื่อปองกัน (2) กดสวิตชเปด/
ปด (3) เพื่อเปดเครื่องระบบ จอแสดงผล (4) จะสวางขึ้น (เฉพาะรุน CCS-CURD เทานั้น)
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การเชื่อมตอสาย USB
ใชสาย USB เสริมเพื่อเชื่อมตอชุดควบคุมกับ (1) PC จากนั้น จึงสามารถดาวนโหลดขอมูลจากชุดควบคุมไปยัง PC ได
(เฉพาะรุน CCS-CURD เทานั้น) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หวั ขอ 7
ขอควรระวัง
อยาเชื่อมตอสาย USB และอินพุตและเอาตพุตสัญญาณเสียงกับ PC เครื่องเดียวกัน มิฉะนั้นระบบจะไมทํางาน

ขอควรระวัง
อยายกเลิกการเชื่อมตอสาย USB หรือปดชุดควบคุมโดยไมปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการเชื่อมตอ PC

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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CCS 900 Ultro

6

การทํางาน

6.1

การทดสอบการเชื่อมตอของชุดผูร วมประชุมและชุดประธาน

รูป 6.1

นําตัวเลือกโหมดวางในตําแหนงทดสอบ ไฟสัญญาณวงกลมและ LED
สีแดงทุกดวงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธานตองสวางขึ้นหากเชือ่ มตอถูกตอง

6.2

การใชปุมไมโครโฟนชุดผูรวมประชุม

รูป 6.2

การกดปุมไมโครโฟนบนชุดผูรวมประชุมจะปดใชไมโครโฟนของผูรวมประชุม
ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับตําแหนงของสวิตชโหมดไมโครโฟนบนชุดควบคุม การกดสวิตชปดไมโครโฟนอีกครั้ง
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Possible-To-Speak

รูป 6.3

LED (A) ในรูปที่ 6.3 แสดง Possible-To-Speak เมื่อ LED มีสีขาวแสดงวาสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนได
เมือ่ เปดสวิตชไมโครโฟน LED จะเปลี่ยนเปนสีแดง หากไมโครโฟนที่เปดใชในระบบครบจํานวนสูงสุดแลว LED
จะปดและไมสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนได
สามารถปดการใชงานไฟแสดง Possible-To-Speak ได
0 : ปดการใชงานไฟแสดง
1 : เปดการใชงานไฟแสดง (ดีฟอลต)

6.4

การใชปุมไมโครโฟนของชุดประธาน

รูป 6.4

การกดปุมไมโครโฟนบนชุดประธานเปนการเปดใชไมโครโฟนของประธานเสมอ ไมขึ้นอยูกับโหมดไมโครโฟนที่เลือก
ชุดประธานไมปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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6.5

CCS 900 Ultro

การใชสวิตชตัดการสนทนา

รูป 6.5

การกดสวิตชตัดการสนทนาของชุดประธาน (รูปที่ 6.5 “1”) อาจทราบไดจากมีโทนเสียง
และจะปดใชงานชุดผูรวมประชุมที่กําลังทํางานทั้งหมด และเปดใชงานไมโครโฟนของประธาน (รูปที 6.5 “2”)
การปลอยสวิตชตัดการสนทนา (รูปที่ 6.5 “3”) จะปลอยใหชดุ ผูรวมประชุมปดใชงาน หรือเปดใชงานอีกครั้ง
(ขึ้นอยูกับการตั้งคาโหมดการตัดการสนทนา)

6.6

การตั้งคาโหมดการตัดการสนทนาในชุดประธาน

รูป 6.6

ถอดตัวยึดสาย (1) เพื่อตั้งคาเสียงและสวิตชไมโครโฟนในตําแหนงที่ตองการเปนการตัดการสนทนา
0 = : ไมมีโทนเสียงเมื่อตัดการสนทนา
1 = : (ดีฟอลต) มีโทนเสียงเมื่อตัดการสนทนา
0 = : ปดไมโครโฟนของผูรวมประชุมอยางถาวรเมื่อตัดการสนทนา
IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06
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1 = : (ดีฟอลต) ปดไมโครโฟนชั่วคราวเมื่อตัดการสนทนา

6.7

โหมดเปด

รูป 6.7

เลือกจํานวนสูงสุด (1, 2, 3 หรือ 4) ของไมโครโฟนของผูรวมประชุมที่สามารถทํางานไดพรอมกัน
หมายเหตุ
ประธานสามารถเปดและปดสวิตชไมโครโฟนของผูรวมประชุมได โดยไมรวมอยูในจํานวนสูงสุด

6.8

โหมดเปดพรอมปดเครื่องอัตโนมัติ

รูป 6.8

เลือกจํานวนสูงสุด (1, 2, 3 หรือ 4)
ของไมโครโฟนของผูรวมประชุมที่ผูรวมประชุมสามารถเปดใชดวยตนเองไดพรอมกัน
หากผูพูดไมพูดเปนเวลาประมาณ 30 วินาที ไมโครโฟนทีก่ ําลังใชงานอยูจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

Bosch Security Systems B.V.
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6.9

CCS 900 Ultro

โหมดควบคุม

รูป 6.9

แตละครั้งที่ผูรวมประชุมกดปุมไมโครโฟนบนชุดผูรวมประชุม
จะเปนการควบคุมชุดผูรวมประชุมที่กําลังทํางานในปจจุบัน ดังนั้น
สามารถเปดใชไมโครโฟนของผูรวมประชุมในเวลาเดียวกันไดเพียงตัวเดียวเทานั้น
ไมโครโฟนของประธานสามารถเปดสวิตชไวไดตลอด

6.10

โหมดเฉพาะประธาน

รูป 6.10

สามารถเปดใชงานไดที่ชุดประธาน (B) เทานั้น ผูรวมประชุม (A) ไมสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนของตัวเองได
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การควบคุมระดับเสียงของชุดผูร วมประชุมและชุดประธาน

รูป 6.11

หมุนปุมควบคุมระดับเสียง (1) เพื่อตั้งระดับเสียงลําโพงของผูรวมประชุมและชุดประธาน (2)
ปรับระดับสูงสุดโดยไมมสี ัญญาณยอนกลับ ในตําแหนงทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ลําโพงทุกตัวจะถูกปดเสียง

6.12

การควบคุมระดับเสียงของชุดผูร วมประชุมและชุดประธาน

รูป 6.12

หมุนสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอล (1) ไปที่ตําแหนง "0"
และปรับลําโพงใหอยูในระดับสูงสุดโดยไมมีสัญญาณยอนกลับ
เปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลโดยเปลี่ยนสวิตช (1) ไปที่ตําแหนง "1" จากนั้น
ตั้งระดับเสียงของลําโพงตามที่ตองการ แตไมแนะนําใหเพิ่มระดับเสียงมากกวา 2 หรือ 3 ตําแหนง
หมายเหตุ
การใชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลทําใหสามารถเพิ่มระดับเสียงลําโพงไดกอนที่จะมีสัญญาณยอนกลั
บ
อัตราการขยายสัญญาณระดับเสียงที่ใชงานไดดีที่สุดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมดานเสียงและการวางตําแหนงของเครื่อ
ง อาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นไดระหวางเปดสวิตชไมโครโฟนที่ระดับเสียงดังมาก โดยทั่วไป
อัตราการขยายสัญญาณระดับเสียงที่ใชงานไดดีที่สุดคือ 4 - 6 dB
วงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจติ อลไดรับการปรับใหเหมาะกับเสียงพูด
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6.13

CCS 900 Ultro

การตรวจสอบการควบคุมระดับเสียง

รูป 6.13

ใชลําโพงในตัวหรือชุดหูฟงเพื่อตรวจสอบการประชุม ปรับระดับเสียงโดยใชการตรวจสอบการควบคุมระดับเสียง
ระดับสูงสุดสามารถควบคุมไดโดยตั้งคาการควบคุมระดับเสียงสําหรับชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

6.14

การใชชุดหูฟง

รูป 6.14

ใชปุมควบคุมระดับเสียงแบบหมุน (1) เพื่อปรับระดับเสียงของชุดหูฟงที่เชื่อมตอกับดานซายและ/
หรือดานขวาของตัวเครื่อง การเสียบแจ็คหูฟงเป็นการปดเสียงลําโพง
ระดับสูงสุดขึ้นอยูกับการตั้งคาปุมควบคุมระดับเสียง (2) บนชุดควบคุม
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หมายเหตุ
เชื่อมตอชุดควบคุมอยางนอยหนึ่งครั้งทุกๆ 6 เดือนกับไฟเมนเปนเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อชารจแบตเตอรี่สํารอง MP3
เครื่องบันทึก MP3 ในตัว ใหผูใชสามารถ:
- บันทึกการประชุม
- ฟงการประชุมกอนเลนไปที่หองประชุม
- เลนการประชุมไปที่ผูรวมประชุม
ผูใชเริ่มและหยุดการบันทึกได การตั้งคาเครื่องบันทึก MP3 สามารถเปลี่ยนแปลงได
เพื่อใหมีการบันทึกเกิดขึ้นเมื่อไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่งทํางาน (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ 7.3) เครื่องบันทึก
MP3 จะบันทึกเสียงจากอุปกรณภายนอก หากมีการเชื่อมตอ
เมือ่ เปดใชงานการบันทึก เครื่องบันทึก MP3 จะสรางไฟล MP3 เองอัตโนมัติโดยใชวันที่และเวลาปจจุบันเปนชื่อไฟล
ไฟลที่บันทึกมีความยาวไมเกิน 60 นาที หลังจาก 60 นาที ไฟลนนั้ จะถูกปดโดยอัตโนมัติ และจะสรางไฟลใหมขึ้นมา
ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นซ้ําอีกตลอดการบันทึก หรือจนกวาการด SD เต็ม
เสียงพูดที่บันทึกจะถูกบันทึกในการด SD ซึง่ เสียบไวดานบนของเครื่อง (โปรดดูที่รูปตอมา) หรือถูกบันทึกไวภายใน
ภายหลังการบันทึก สามารถถอดการด SD ออกได หรือดาวนโหลดเสียงพูดที่บันทึกไปยัง PC โดยเชื่อมตอสาย USB
กับดานหลังของชุดควบคุม CCS
เครื่องบันทึก MP3 มีคุณสมบัติการเปลี่ยนการด ซึงใหผูใชสามารถเปลี่ยนการด SD
ระหวางการสนทนาไดโดยไมพลาดการประชุม/เสียง (สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดของคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หัวขอ
7.4.3)
เมือ่ มีการบันทึกการประชุม ผูใชสามารถเลือกทดลองฟงไฟลทบี่ ันทึก หรือเปดฟงภายหลังได (สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูทหี่ ัวขอ 7.5)
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7.2

ภาพรวม

7.2.1

การแสดงผลผูใช

CCS 900 Ultro

การแสดงผลผูใชมีปุมกด 5 ปุมสําหรับใชงานเครื่องบันทึก MP3 (โปรดดูที่รูปตอมา)

รูป 7.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.2.2

ภาพรวมของการแสดงผลผูใชและปุม

ปุมกด 1
ปุมกด 2
ปุมกด 3
ปุมกด 4
ปุมกด 5
การแสดงผลผูใช: แสดงขอมูลผูใชและไอคอน (โปรดดูที่หัวขอ 7.2.3)
ชองเสียบการด SD: ชองสําหรับเสียบการด SD
LED สําหรับการด SD: LED จะเปดระหวางการบันทึก

โหมดการทํางาน
โปรดดูรูปที่ 7.1
ใชปุม (1) เลือกโหมดการทํางาน ไอคอนจะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวามือของจอแสดงผลเพื่อแสดงโหมดทีเ่ ลือก
มีโหมดดังตอไปนี้ (โปรดดูที่ตารางตอมา)
Table 7.1 ?????????????????

ไอคอน

โหมดที่เลือก
บันทึก
ทดลองฟง
เลน
ตั้งคา
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หนาจอเริ่มตนการทํางาน

หลังจากเปดเครื่อง หนาจอเริ่มตนการทํางานจะปรากฏขึ้นครูหนึ่ง
ซึง่ แสดงชื่อเครื่องบันทึกและหมายเลขการแกไขซอฟตแวร
จากนั้น ซอฟตแวรจะแสดงหนาจอการบันทึกโดยอัตโนมัติ (โปรดดูที่รูปตอมา)

รูป 7.2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7.3

ภาพรวมของหนาจอการบันทึก (หลังเริ่มตนการทํางาน)

ไอคอนโหมดที่เลือก: แสดงโหมดที่เลือก
มิเตอร VU: แสดงระดับเสียงระหวางการบันทึก ทดลองฟง และเลน
ไอคอนเปลี่ยนโหมด: แสดงผูใชเมื่อเลือกโหมดอืน
วันที่: แสดงวันทีใ่ นรูปแบบป เดือน วัน
ความคืบหนาและเสนคั่น: ระหวางการบันทึกจะแสดงจํานวนหนวยความจําที่ใช/ทีว่ าง
ในโหมดทดลองฟงและโหมดเลนจะแสดงจํานวนไฟลที่เลน
ไอคอน: พื้นที่วางใตความคืบหนาและเสนคั่นถูกสงวนไวสําหรับไอคอน
ไอคอนจํานวนมากถูกใชงานระหวางการบันทึก ทดลองฟง และเลน ไอคอนจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก
(สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูทหี่ ัวขอ 7.3 จนถึงหัวขอ 7.5)
เวลา: แสดงเวลาเปนชั่วโมง นาที และวินาที
ตัวนับเวลา: แสดงระยะเวลาทํางานระหวางการบันทึก ทดลองฟง และเลน
เวลาทัง้ หมด: ในโหมดบันทึก แสดงเวลาที่เหลือเปนชัว่ โมง นาที และวินาที
ตัวนับเวลาจะนับเวลาถอยหลังระหวางการบันทึก; ในโหมดทดลองฟง และโหมดเลน
แสดงเวลาทัง้ หมดของเซสชันที่บันทึกที่เลือก หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดจะแสดงอยางตอเนื่อง

การตัง้ คาเครือ่ งบันทึก MP3
ใชโหมดนี้เพื่อตั้งคาเครื่องบันทึก MP3 มีตัวเลือกตอไปนี้ (โปรดดูที่ตารางตอมา เพื่อดูภาพรวมของไอคอนการตั้งคา)
- ลบไฟล
- ตั้งวันที่
- ตั้งเวลา
- เลือกอัตราบิต
- ตั้งคาการบันทึกตอเนื่อง
- ตั้งคาตัวเลือกการบันทึก
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7.3.1

CCS 900 Ultro

ภาพรวมของไอคอนการตัง้ คา
Table 7.2 ?????????????????????????????????????????????????

ไอคอน

ชื่อไอคอน

ฟงกชันของไอคอน

ไปที่หนาจอเริ่มตนการทํางานถัดไป
ถัดไป
(แสดงทีด่ านซายลางของห ไอคอนนี้ยังแสดงที่ดานซายบนของหนาจอเริ่มตนการทํางาน
นาจอเริ่มตนการทํางาน) เพื่อแสดงวาสามารถเลือกโหมดอื่นๆ ไดทุกเมื่อโดยกดปุมเปลี่ยนโหมด (1)
เลือก

เลือกคาถัดไปเพื่อเปลี่ยนแปลง

ลง

ลดคา หรือเลือกคาหรือไฟลอื่น

ขึ้น

เพิ่มคา หรือเลือกคาหรือไฟลอื่น

วันที่

แสดงวาเลือกหนาจอเริ่มตนการทํางานวันที่

เวลา

แสดงวาเลือกหนาจอเริ่มตนการทํางานเวลา

อัตราบิต

แสดงวาเลือกหนาจอเริ่มตนการทํางานอัตราบิต

การบันทึกไมโครโฟน

เครื่องจะบันทึกหากไมโครโฟนของผูรวมประชุมอยางนอยหนึ่งตัวเลือกสั
ญญาณ หรือหากมีสัญญาณบนอินพุตภายนอกเทานั้น

การบันทึกตอเนื่อง

เครื่องจะบันทึกตอเนื่อง

ยืนยันการลบ

ยืนยันไฟลทจี่ ะลบ

ลบไฟล

ลบไฟลท่เี ลือกถาวร

ยกเลิกการลบ

ยกเลิกคําสั่งการลบไฟล

บันทึกไปที่การด

ตั้งคาการบันทึกเพื่อใหบันทึกไฟลไปที่การด SD
ขอมูลจะยังคงถูกบันทึกไปยังหนวยความจําภายในระหวางการเปลี่ยนกา
รด ตามทีอ่ ธิบายไวในหัวขอ 7.4.3

การบันทึกไปที่หนวยความ ตั้งคาการบันทึกเพื่อใหบันทึกไฟลไปที่หนวยความจําภายใน
จํา
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การเริ่มตนใชงานการด SD

สถานะการด SD

การดกะพริบที่ 2 Hz: การดกําลังเริ่มตนใชงาน การดกะพริบที่ 5 Hz:
การด: เต็ม มีการปองกันการเขียน หรือไมสามารถใชรวมกันได
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การลบไฟล

ใชตัวเลือกนี้เพื่อลบไฟล
1. กดปุมขึ้นหรือลงเพื่อเลือกไฟลที่จะลบ ชื่อไฟลจะเปลี่ยนแปลงบนจอแสดงผลเนื่องจากมีการกดปุม
2. กดปุมลบไฟลเพื่อลบไฟลที่เลือก
3. กดปุมยืนยันการลบเพื่อยืนยันไฟลที่จะลบอยางถาวร หรือยกเลิกคําสั่งการลบไฟลที่เลือกโดยกดปุม
“ยกเลิกการลบ”
4. กดปุมเลือกเพื่อเลือกคาถัดไปที่จะเปลี่ยน (โปรดดูที่หวั ขอตอมา)

รูป 7.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนาจอการลบ

ไอคอนโหมดที่เลือก: มีการเลือกโหมดการตั้งคา
ไอคอนเปลี่ยนโหมด: แสดงผูใชเมื่อเลือกโหมดอืน
ชื่อไฟล: แสดงชื่อไฟลเสียงทีเ่ ลือก (ชื่อดีฟอลตเปนวันที่และเวลาของการบันทึก)
รายการการตั้งคา: แสดงรายการการตั้งคาที่เลือก
ตัวนับไฟล: แสดงจํานวนไฟลที่เลือกและจํานวนไฟลทั้งหมด
ตัวนับเวลา: แสดงระยะเวลาทํางานของการบันทึกทั้งหมดในดิสก
การใชพื้นที่และเสนคั่น: แสดงขนาดความจุที่ใชของไฟลทั้งหมด และพื้นที่วางในการด SD
หรือหนวยความจําภายใน
ไอคอนปุม: โปรดดูที่ตาราง 7.2

หมายเหตุ
โปรดดูที่ตัวนับไฟลในรูปที่ 7.3 หากจํานวนไฟลทังหมดเกิน 99 ไฟล ตัวเลขสุดทายหรือตัวเลขสองตัวอาจไมแสดง
ตัวอยาง: หากเลือกไฟล 86 จากทั้งหมด 120 ไฟล จะแสดงเปน 86-12
หมายเหตุ
หลังจากลบไฟล ซอฟตแวรจะขามยอนกลับเพื่อลบหนาจอไฟล
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7.3.3

CCS 900 Ultro

การตั้งเวลาและวันที่
หมายเหตุ
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาโหมดการตั้งคา คุณตองทําตามลําดับเหตุการณที่ตั้งโปรแกรมไว (ไมมีปุมยอนกลับ)
หากตองการออกจากโหมดการตั้งคาเมื่อใดก็ตาม ใหกดปุมเปลี่ยนโหมด (ปุม 1 ทางดานซายของหนาจอ)

รูป 7.4

หนาจอเริ่มตนการทํางานสําหรับวันที่

กอนใชเครื่องบันทึก MP3 คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาตั้งวันที่และเวลาถูกตองแลว หากจําเปน ใหปรับวันที่และเวลา
ดังนี้: โปรดดูรูปที่ 7.1
1. กดปุมเปลี่ยนโหมด (1) เพื่อเลือกโหมดการตั้งคา เมื่อเลือกแลว
ไอคอนการตั้งคาตองแสดงทีม่ ุมบนขวาของหนาจอ (โปรดดูที่รูปตอมา)
2. กดปุมเลือก (2) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวันที่
3. กดปุมขึ้นหรือลง (4 หรือ 5) เพื่อเปลี่ยนคา (ป) แลวกดปุมถัดไป (3) เพื่อเลือกคาถัดไปทีจ่ ะเปลี่ยน
4. ตั้งวันที่ (ป เดือน และวัน) ตามที่อธิบายไวในขั้นตอนกอนหนานี้ แลวกดปุมเลือก (2)
เพื่อขามไปทีห่ นาจอเริ่มตนการทํางานเวลา
5. ตั้งเวลา (ชั่วโมง นาที และวินาที) โดยใชวิธีเดียวกับที่อธิบายไวในขั้นตอนที่ 3 แลวกดปุมเลือก (2)
เพื่อขามไปทีห่ นาจอเริ่มตนการทํางานอัตราบิต (โปรดดูที่หัวขอตอมา)

7.3.4

การเลือกอัตราบิต
1.

2.
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กดปุมขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนคา (อัตราบิต) มีอัตราบิตดังตอไปนี้:
- 64 kbps
- 96 kbps
- 128 kbps
- 192 kbps
- 256 kbps
กดปุมเลือกเพื่อเลือกคาถัดไปที่จะเปลี่ยน (โปรดดูที่หัวขอตอมา)
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การบันทึกตอเนือ่ ง
หมายเหตุ
หากมีการเชื่อมตอชุดผูรวมประชุม 50 ชุด (โดยใชชุดควบคุมเพิ่ม) ตัวเลือก
“บันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว” อาจทํางานผิดปกติ (โปรดดูที่หวั ขอ 5.2)
นอกจากนี้ ระดับสัญญาณรบกวนของอินพุตภายนอกอาจมีผลกระทบตอการทํางานปกติของตัวเลือก
“บันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว”
1.
2.

7.3.6

กดปุมลงเพื่อสลับการทํางานระหวางการบันทึกตอเนือ่ ง หรือการบันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว
(โปรดดูที่ตาราง 7.2)
กดปุมเลือกเพื่อเลือกคาถัดไปที่จะเปลี่ยน (โปรดดูที่หวั ขอตอมา)

ตั้งคาตัวเลือกการบันทึกภายใน/ ภายนอก
โปรดดูรูปที่ 7.1
1. กดปุมลงเพื่อสลับการทํางานระหวางการบันทึกไปยังการด SD หรือบันทึกไปยังหนวยความจําภายใน
(โปรดดูรูปที่ 7.2)
2. กดปุมเปลี่ยนโหมด (1) เพื่อออกจากโหมดการตั้งคา
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7.4

CCS 900 Ultro

บันทึก
ใชโหมดบันทึกเพื่อบันทึกการประชุม กอนบันทึก ตรวจดูใหแนใจวาใสการด SD
ในชองเสียบดานขวาของจอแสดงผลแลว หรือมีการตั้งคาเครื่องเปนการบันทึกภายใน

7.4.1

ภาพรวมของไอคอนการบันทึก
ไอคอนตอไปนี้จะแสดง/ใชระหวางการบันทึก
Table 7.3 ???????????????????????

ไอคอน

ชื่อไอคอน

ฟงกชันของไอคอน

การบันทึกที่เลือก

แสดงผูใชที่โหมดบันทึกเลือก

บันทึก

เริ่มเซสชันการบันทึก

หยุดการบันทึกชัว่ คราว หยุดเซสชันการบันทึกชั่วคราว เมื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
ไอคอนการบันทึกจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
กดปุมบันทึกเพื่อเปดใชงานการบันทึกอีกครั้ง
หยุด

หยุดเซสชันการบันทึก

ไฟลใหม

สรางไฟลใหมระหวางการบันทึก (การบันทึกตอเนื่อง
แตขอมูลจะถูกบันทึกภายใตชื่อไฟลใหม
ตัวนับเวลาบนจอแสดงผลจะถูกรีเซ็ตเชนกัน)

เปลี่ยนการด

ใหผูใชเปลี่ยนการด SD ระหวางการบันทึกได (โปรดดูที่หัวขอ 7.4.3)

เปลี่ยนตัวจับเวลาการด แสดงภาพกราฟกใหผูใชทราบจํานวนวินาทีที่เหลือ กอนทีจ่ ะใสการดใหม
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นาฬิกาทราย

ไอคอนจะกะพริบที่ 2Hz เมือ่ กําลังเริ่มตนใชงานการด SD
ในระหวางการเริ่มตนใช ปุมทุกปุมจะไมสามารถใชงานได

สถานะการด SD

การดกะพริบที่ 2 Hz: ไมไดใสการด การดกะพริบที่ 5 Hz: การดเต็ม
มีการปองกันการเขียน หรือไมสามารถใชรวมกันได หมายเหตุ:
ไอคอนนี้จะไมแสดงระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนการด
หรือเมื่อเลือกตัวเลือกหนวยความจําภายในในโหมดการตั้งคา
หากในระหวางขั้นตอนการเปลี่ยนการด
ไมมกี ารใสการดภายในหนึ่งนาทีเมื่อกดปุมเปลี่ยนการด
ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้น
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การทําการบันทึก

โปรดดูรูปที่ 7.1
ทําการบันทึก ดังนี้:
1. กดปุมเปลี่ยนโหมดเพื่อเลือกโหมดบันทึก เมื่อเลือกแลว ไอคอนบันทึกจะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

หมายเหตุ
หากเพิ่งเปดเครื่อง โหมดบันทึกจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
2.
3.

กดปุมบันทึก (2) เพื่อเริ่มบันทึก LED สีน้ําเงินถัดจากที่ใสการด SD จะสวางขึ้น และตัวนับเวลาจะเริ่มตน
ระหวางการบันทึก คุณสามารถ:
- กดปุมหยุดชั่วคราว (2) เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
- กดปุมหยุด (3) เพื่อหยุดการบันทึก และปดเซสชันการบันทึก
- กดปุมไฟลใหม (4) เพื่อสรางไฟลใหม
- เปลี่ยนการด SD โดยกดปุมเปลี่ยนการด (5) บนจอแสดงผล (โปรดดูที่หัวขอ 7.4.3)

หมายเหตุ
คุณสมบัติการบันทึกรองรับไฟลที่บันทึกสูงสุด 999 ไฟล

7.4.3

การเปลี่ยนการด SD ระหวางการบันทึก
ระหวางการบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนการด SD ไดทุกเมื่อ แตตองใสการดใหมภายในหนึ่งนาทีเมือกดปุมเปลี่ยนการด
(5) การดําเนินการนี้ทําใหการประชุมสามารถดําเนินไปอยางตอเนือ่ งเมื่อการด SD เต็ม หากไมใสการดใหมภายใน
1นาที ไอคอนไมไดใสการดจะปรากฏ และการบันทึกจะหยุดลง การประชุมที่บันทึกในนาทีสุดทายจะสูญหาย
เมือ่ มีเวลาในการดเหลือ 5 นาที คุณจะไดยินเสียงบี๊ปสั้นๆ 3 ครั้งผานลําโพงมอนิเตอร
เสียงบี๊ปนีเ้ ปนการเตือนใหผูปฏิบัติงานเปลี่ยนการด หากไมมีการเปลี่ยนการดภายใน 5 นาที
คุณจะไดยินเสียงบี๊ปยาวๆ ผานลําโพงมอนิเตอรที่ 0 นาที และฟงกชนั การเปลี่ยนการดจะเริ่มขึ้นอัตโนมัติ
หมายเหตุ
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับชุดควบคุม คุณจะไดยินเสียงบี๊ปผานชุดหูฟง และ LED สีน้ําเงินจะกะพริบอยางรวดเร็ว (5Hz)
โปรดดูรูปที่ 7.1
เปลี่ยนการด ดังนี:้
1. เอาการดปจจุบันออก
- เมื่อเอาการดออก เครื่องบันทึกจะทําการบันทึกอยางตอเนือ่ งไปยังบัฟเฟอรภายในของเครื่องบันทึก
2. ใสการดใหมภายในหนึง่ นาทีเมื่อกดปุมเปลี่ยนการด (5)
- เมื่อใสการดใหม ไฟลใหมจะเริ่มใชวันที่และเวลาปจจุบันเปนชือ่ ไฟลโดยอัตโนมัติ
ไฟลนี้จะมีการประชุมกอนหนานั้น 90 วินาที (60 วินาทีจากบัฟเฟอรภายใน และการประชุม 30
วินาทีสุดทายจากการดกอนหนานี้)
คุณสมบัตินี้ยังสามารถถอดสคริปตแบบออฟไลนกอนทีก่ ารประชุมจะสิ้นสุด

7.5

ทดลองฟงและเลน
โปรดดูรูปที่ 7.1
โหมดทดลองฟงและเลนเปนโหมดที่คลายๆ กัน ความแตกตางระหวางสองโหมดนี้ คือ:
ทดลองฟง
ใชโหมดทดลองฟงเพื่อฟงการประชุมกอนทีจ่ ะเลนไปที่หองประชุม จะมีสัญญาณเสียงที่ลําโพงมอนิเตอรหรือชุดหูฟง
หากมีการเชือ่ มตอ
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เลน
ใชโหมดเลนเพื่อเปดฟงการประชุมไปที่ผูรวมประชุม จะมีสัญญาณเสียงที่ลําโพงมอนิเตอรหรือชุดหูฟง
หากมีการเชื่อมตอ รวมทั้งทีล่ ําโพงของผูรวมประชุมดวย

7.5.1

ภาพรวมของไอคอนทดลองฟง/เลน
ไอคอนตอไปนี้จะแสดง/ใชระหวางการทดลองฟงและการเลน
Table 7.4 ?????????????????????????????

ไอคอน

ชื่อไอคอน

ฟงกชันของไอคอน

ทดลองฟง

เมื่อเลือกทดลองฟง ไอคอนนีจ้ ะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

การเลน

เมื่อเลือกเลน ไอคอนนี้จะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

เริ่ม

เริ่มเซสชันทดลองฟงหรือเลนขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก จะเลนไฟลแรกในรายการ
เมื่อเลนไฟลนี้ ไฟลที่ใชไดถัดไปจะเริ่ม

หยุดการบันทึก หยุดเซสชันทดลองฟงหรือเลนชัว่ คราวขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก
เมื่อหยุดการทดลองฟงหรือการเลนชัว่ คราว ไอคอนเริ่มจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ
ชั่วคราว
กดปุมเริ่มเพื่อดําเนินการเซสชัน
หยุด

หยุดเซสชันทดลองฟงหรือเลนขึ้นอยูกับโหมดทีเลือก

กอนหนา

ขามไปทีไ่ ฟลกอนหนา (โปรดดูที่การยอนกลับอยางเร็ว)
ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อมีไฟลที่ใชไดเทานั้น หมายเหตุ:
ขามไปทีไ่ ฟลสุดทายในรายการเมื่อมาถึงรายการเริ่มตน

ถัดไป

ขามไปทีไ่ ฟลถัดไป (โปรดดูที่การเดินหนาอยางเร็ว)
ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อมีไฟลที่ใชไดเทานั้น หมายเหตุ:
ขามไปทีไ่ ฟลแรกในรายการเมื่อมาถึงรายการสุดทาย

ยอนกลับอยาง ยอนกลับอยางเร็วไปที่ไฟลเริ่มตน (ความเร็วปกติ 10x)
เร็ว
ไอคอนจะปรากฏหากกดปุมกอนหนาคางไว 2 วินาทีหรือนานกวานั้น
เดินหนาอยางเ เดินหนาอยางรวดเร็วไปที่ไฟลสุดทาย (ความเร็วปกติ 10x)
ร็ว
ไอคอนจะปรากฏหากกดปุมถัดไปคางไว 2 วินาทีหรือนานกวานัน้
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การทดลองฟงและการเลนไฟล

โปรดดูรูปที่ 7.1
ในการทดลองฟงและการเลนไฟล:
1. กดปุมเปลี่ยนโหมด (1) เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ
ไอคอนทดลองฟงและเลนจะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผลขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก
2. กดปุมเริ่ม (2) เพื่อทดลองฟงหรือเลนไฟล แท็ก MP3 จะแสดงบนจอแสดงผล หากไมมีแท็ก MP3
จะแสดงชื่อไฟลแทน
3. ระหวางการทดลองฟงหรือเลน คุณสามารถ:
- สลับการทํางานระหวาง การทดลองฟงและการเลนโดยกดปุมเปลี่ยนโหมด (1)
- กดปุมหยุดชั่วคราว (2) เพื่อหยุดการเลนชัว่ คราว
- กดปุมหยุดเพื่อหยุดการทดลองฟงและการเลน
- ขามไปที่แทร็คกอนหนา (กดปุมยอนกลับอยางเร็วคางไว)
- ขามไปที่แทร็คถัดไป (กดปุมเดินหนาอยางเร็วคางไว)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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การแกปญหา
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

ไมมีการตอบสนองไมโครโฟนชั่ว สายสัญญาณหลักโอเวอรโหลด
คราว
และไมมีเสียงหรือเสียงเพี้ยนจา
กลําโพงเครื่อง
สัญญาณยอนกลับ:

ระดับเสียงลําโพงดังเกินไป

วิธีแกปญหา
ลดการใชงานบนสายสัญญาณหลักโดย
ลดจํานวนเครื่อง และ/
หรือความยาวสายสัญญาณหลัก
ลดอัตราการขยายสัญญาณโดยใชปุมคว
บคุมระดับเสียงสําหรับลําโพงของชุดผูรว
มประชุม/ประธานบนชุดควบคุม
หากมี
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติ อล

ระยะหางระหวางเครื่องนอยเกินไป
(ไมโครโฟนกับลําโพงของเครื่องอื่น)

เพิ่มระยะหางระหวางเครื่อง
หากมี
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติ อล

ใกลกับชุดไมโครโฟนมากเกินไป
เมื่อใชชดุ หูฟงแบบเปด

เพิ่มระยะหางระหวางชุดหูฟงกับไมโครโ
ฟน
หรือยกเลิกการเชือ่ มตอชุดหูฟงเมื่อไมใช
งาน
หากมี
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติ อล

ระบบบางสวนไมทํางาน

การเดินสายสัญญาณหลักถูกขัดขวาง

ตรวจสอบการเชือ่ มตอสายสัญญาณหลั
กระหวางเครื่องกับชุดควบคุม
และใชฟงกชนั ทดสอบบนชุดควบคุม

ไมมีเสียงจากลําโพงของผูรว สวิตชแทรกอยูในตําแหนงทีไ่ มถูกตอง
มประชุม/ประธาน:

ตรวจสอบวาสวิตชแทรกที่ดานหลังของชุ
ดควบคุมอยูในตําแหนง "1" หรือไม

ตําแหนงปุมควบคุมระดับเสียง

ตรวจสอบวาปุมควบคุมระดับเสียงลําโพ
งของผูรวมประชุม/
ประธานบนชุดควบคุมไมไดอยูในตําแหน
งทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

ไมโครโฟนกําลังทํางานหรือมีการเชื่อมต หมายเหตุ:
อชุดหูฟง
เครื่องที่มีไมโครโฟนที่กําลังทํางาน
หรือชุดหูฟงทีม่ ีการเชื่อมตอมีการปดสวิต
ชลําโพง
นาฬิกาทรายกะพริบเร็วมาก: การด SD เต็ม

ตรวจสอบการด SD และลบไฟล
หากจําเปน
ใช PC เพื่อฟอรแม็ตการด ใช FAT หรือ
FAT32 หมายเหตุ: NTFS
ไมสามารถใชรวมกันได
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ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีแกปญหา

การด SD มีการปองกันการเขียน

ถอดการด SD
และเปดใชงานการปองกันการเขียน

การด SD ไมสามารถใชรวมกันได

ใช PC เพื่อฟอรแม็ตการด SD ใช FAT
หรือ FAT32 หมายเหตุ: NTFS
ไมสามารถใชรวมกันได
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หมายเหตุ: ไมรองรับการด SD
ที่มีความจุมากกวา 2 GB
นาฬิกาทรายกะพริบเปนเวลา การด SD เกือบเต็ม
นานหลังจากใสการด SD:

ลบไฟล/การบันทึกเกา
ฟอรแม็ตการด SD

การด SD ชาเกินไป

ใชการด SD ที่เร็วกวานี้

ไมมีไฟลที่บันทึกในการด SD: การด SD ถูกถอดออกระหวางการบันทึก ใหหยุดการบันทึกกอนถอดการด SD
เสมอ
เลือกการเปลี่ยนการด SD
กอนถอดการด SD
การแสดงผลผูใชวางเปลา:

ระหวางเปดเครื่องชุดควบคุม สาย USB ตรวจสอบใหแนใจวาไมมกี ารเชื่อมตอสา
เชื่อมตอกับชุดควบคุมและ PC ขณะที่ ย USB ระหวางเปดเครื่องชุดควบคุม
PC ปดสวิตช
ตรวจสอบใหแนใจวา PC
ทํางานเต็มที่กอนเชื่อมตอสาย USB

Bosch Security Systems B.V.
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9

ขอมูลทางเทคนิค

9.1

ลักษณะเฉพาะทางไฟฟาและเสียงไฟฟาของระบบ

9.1.1

ชุดควบคุม (CU)
แรงดันไฟฟาสายเมน

100 - 240 Vac ± 10%, 50/60 Hz

ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา

สูงสุด 0.9 A (100 Vac) - 0.3 A (240 Vac)

การสิ้นเปลืองพลังงาน

60 W

แหลงจายไฟ DC ไปยังชุดสนับสนุน

24V +/- 1V (กระแสไฟจํากัด)

เอาตพุตพิกัดสําหรับสายสัญญาณหลัก 1.25A
ทั้งหมด
ความถี่ตัวอยาง:
- การบันทึก

32Khz

- การเลน

32, 44.1 และ 48Khz

อัตราบิต:
- การบันทึก

64, 96, 128, 192, 256 Kbit/วินาที

- การเลน

ทุกอัตราบิต

สื่อ:
- แท็ก MP3

ใชรวมกันไดสอดคลองตาม ID3V2

- หนวยความจํา

การด SD ไมเกิน 2 GB ใชรวมกันได (แนะนําใหใชการดความเร็วสูง)

สาย ชองตอโทรศัพท
และอินพุตและเอาตพุตแทรก (แบบ
Unbalanced):
- ความไวอินพุต

-14 dBV / +11dBV (ต่ําสุด/สูงสุด)

- อินพุตอิมพิแดนส

33 kOhm

- ระดับเอาตพุต

-14 dBV / +11dBV (ต่ําสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส

500 Ohm

อินพุต/เอาตพุตเครื่องบันทึก (แบบ
Unbalanced) - โมโน:
- ความไวอินพุต

- 20 dBV / + 5 dBV (ต่ําสุด/สูงสุด)

- การปรับความไวอินพุต

+0 / -20 dB

- อินพุตอิมพิแดนส

47 kOhm (สําหรับชองสัญญาณ L และ R)

- ระดับเอาตพุต

- 20 dBV/ + 5 dBV (ต่ําสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส

500 Ohm

อินพุตไมโครโฟนภายนอก (แบบ
Balanced):
IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06

คูมือการติดตั้งและการใชงาน

Bosch Security Systems B.V.

CCS 900 Ultro

ขอมูลทางเทคนิค | th

- ความไวอินพุต

- 56 dBV (- 6 dBV ผานอะแดปเตอรที่ใหมา)

- การปรับความไวอินพุต

+6 dB / -6 dB

- แหลงจายไฟ Phantom

12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%) (แหลงจายไฟ Phantom
ไมพรอมใชงานเมื่อใชอะแดปเตอรที่ใหมา)
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ลําโพงมอนิเตอร:
- ระดับเอาตพุตที่ 0.5 ม.

72 dB SPL/ 82 dB SPL (ต่ําสุด/สูงสุด)

- ความถี่ตอบสนอง

320 Hz ... 10 kHz (-10 dB, ref. 1kHz)

- อิมพิแดนส

25 ohm

- การควบคุมระดับเสียง

ชวงการลดทอนสัญญาณ 50 dB

ชุดหูฟงมอนิเตอร:
- ระดับเอาตพุต

-8 dBV/ +2 dBV (ต่ําสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส

22 Ohm

- การเชือ่ มตอเอาตพุต

ชองเสียบแจ็คสเตริโอ (เอาตพุตแบบโมโน)

- อิมพิแดนสทใี่ ชได

ทุกอิมพิแดนส

- การควบคุมระดับเสียง

ชวงการลดทอนสัญญาณ 50 dB

ปุมควบคุมระดับเสียงลําโพง:
ปดเสียง (การลดทอนสัญญาณ 50 dB) + 10 สเต็ปของ 1.9 dB
สําหรับชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน
ระดับคาขีดจํากัดของอุปกรณจํากัดสัญ
ญาณ:
- ถึงลําโพง / ชุดหูฟงเครื่อง

สูงกวาระดับที่กําหนด 10 dB

การลดอัตราการขยายสัญญาณเนื่องจ
าก NOM:
- จํานวนไมโครโฟนที่เปดอยู

NOM +/- 1 dB

ฟงกชันปดไมโครโฟนอัตโนมัติที่เลือกได หลังจากประมาณ 30 วินาที ไมมีเสียงพูด (ระดับเสียงต่ํากวา 64 dB SPL)
บนชุดควบคุมและชุดแหลงจายไฟ
ไมโครโฟนจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ
ขอจํากัดของระบบ:

จํานวนชุดผูรวมประชุม / ชุดประธานที่เชื่อมตอกับชุดควบคุม

- จํานวนสูงสุดทั้งหมด

50

25
จํานวนสูงสุดตอเอาตพุตของสายสัญญ
าณหลัก
100 ม. (328 ฟุต)
ความยาวสูงสุดของสายผานที่ใชการเดิ
นสายมาตรฐาน CCS 900 Ultro

Bosch Security Systems B.V.
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Table 9.1 ?????????????????????

ขนาดความจุในการบันทึก ขนาดการด

หนวยความจําภาย
ใน

อัตราบิต

512 MB

1 GB

2 GB

225 MB

64

17 ชม.:14 น.

34 ชม.:28 น.

64 ชม.:56 น.

7 ชม.:34 น.

96

11 ชม.:29 น.

22 ชม.:59 น.

45 ชม.:58 น.

5 ชม.:02 น.

128

8 ชม.:37 น.

17 ชม.:14 น.

34 ชม.:28 น.

3ชม.:47 น.

192

5 ชม.:44 น.

11 ชม.:29 น.

22 ชม.:58 น.

2 ชม.:31 น.

256

4 ชม.:18 น.

8 ชม.:37 น.

17 ชม.:14 น.

1 ชม.:53 น.

เวลาที่ระบุในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอยขึ้นอยูกับการด SD
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เครื่องทีใ่ ชรวมกัน

ไมโครโฟนของผูรวมประชุมที่มีการเชื่อมโยงการสงสัญญาณไปยังชุดหูฟงของผูรวมประชุมและเอาตพุตเสริม
ความถี่ตอบสนอง

ความทนทาน 25 Hz ถึง 12.5 kHz ตามมาตรฐาน IEC 60914

คาความเพี้ยนเชิงฮารมอนิกโดยรวมเมื่
อโอเวอรโหลด:
- ในระดับอินพุตที่กําหนด (85 dB SPL) < 0.5%
- ในระดับอินพุตสูงสุด (110 dB SPL) < 3%

9.2

ขอมูลลักษณะอุปกรณ

9.2.1

ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ

9.2.2

Bosch Security Systems B.V.

การติดตั้ง

ตั้งอิสระบนโตะหรือติดตั้งในชุดตูชั้นวาง 19 นิ้ว (ตองใช 3HU (ชุดความสูง)
ที่มีชุดตัวยึด LBB 3311/00)
ขอมูลเกี่ยวกับวิธตี ิดตั้งตัวยึดแบบฝงเรียบกับโตะ

ขนาด (สูงxกวางxลึก)

84 x 361 x 143 มม. (5.5 ฟุต)3.4 x 14.2 x 5.6 นิว้ (0.22 ฟุต)

น้ําหนัก

CCS-CU รุน 1.6 กก. (3.5 ปอนด) CCS-CUD รุน 1.7 กก. (3.7 ปอนด)
CCS-CURD รุน 1.8 กก. (4.0 ปอนด)

ชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน
ขนาด (สูง x กวาง X ลึก)
ไมมีไมโครโฟน

71 x 220 x 140 มม. (2.80 x 8.66 x 5.51 นิ้ว)

ความสูงพรอมไมค
ในตําแหนงแนวนอน

132 มม. (5.20 นิ้ว)

ความยาวของไมค จากพื้นผิวติดตั้ง

รุน CCS-DS และ CCS-CMS, 313 มม. (12.3 นิ้ว) CCS-DL และรุน CCSCML, 488 มม. (19.2 นิว้ )

น้ําหนัก

ประมาณ 1 กก. (2.2 ปอนด)

สี (ดานบนและฐาน)

สีเทาเขม (PH 10736)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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9.3

ขอมูลทัว่ ไป

9.3.1

เงื่อนไขสภาพแวดลอมของระบบ
ชวงอุณหภูมิ:
- การจัดเก็บและการเคลื่อนยาย

-20 ถึง +70°C (-4 ถึง +158°F)

- การทํางาน

+5 ถึง +45°C (+41 ถึง 113°F)

ความชื้นโดยรอบ:
- การทํางาน

20% - 95% RH

- การจัดเก็บและการเคลื่อนยาย

0% - 99% RH

ความดันอากาศ

600 mBar - 1100 mBar

ความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน EN 60065 และตามมาตรฐาน UL 60065

การทนตอการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพ ตามมาตรฐาน IEC 60068, การเพิ่มขึ้น 5G
ลัน, แรงสั่นสะเทือน, การตกกระแทก
และการเคลื่อนยาย
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EMC emission

ตามมาตรฐาน EN 55103-1 และกฎ FCC (part 15), class A

การปองกัน EMC

ตามมาตรฐาน EN 55103-2

การอนุมัติ EMC

ติดดวยเครื่องหมาย CE

ฮารมอนิกของสายเมน

EN 61000-3-2 และ EN61000-3-3

การเคลื่อนยาย

AV18-Q0681

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ชวงอุปกรณ
ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ

CCS-CU
CCS-CUD (มีวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจติ อล)
CCS-CURD
(มีการบันทึกและวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอล)

ชุดติดตั้งตูชั้นวาง 19 นิ้ว

LBB 3311/00

ตัวยึดสําหรับการติดตั้งแบบฝงเรียบ

สามารถทําไดเฉพาะที่ตามภาพประกอบในบทที่ 10.2

ชุดผูรวมประชุม

CCS-DS (ไมโครโฟนสั้น)
CCS-DL (ไมโครโฟนยาว)

ชุดประธาน

CCS-CMS (ไมโครโฟนสั้น)CCS-CML (ไมโครโฟนยาว)

สายติดตั้งพรอมขั้วตอ

LBB 3316/00 (100 ม.)

สายตอ

LBB 3316/05 (5 ม.)
LBB 3316/10 (10 ม.)

แคลมปล็อคสายเคเบิล

LBB 4117/00 (ชุด 25 ชิน้ )

แคลมปยึดสาย

DCN-DISCLM (ชุด 25 ชิน้ )

กระเปาสําหรับเคลื่อนยายสําหรับชุดผูร CCS-SC10
วมประชุมและชุดประธาน 10 ชุด
ที่มีไมโครโฟนมาตรฐาน
กระเปาสําหรับเคลื่อนยายสําหรับชุดคว CCS-SC6
บคุม 1 ชุด,
ชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน 6 ชุด
ที่มีไมโครโฟนมาตรฐาน (สั้น)
และสายตอ

Bosch Security Systems B.V.

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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10

ภาคผนวก

10.1

การกําหนดคาขา

รูป 10.1

10.1.1

การเชื่อมตอสายสัญญาณหลัก (A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.1.2

สัญญาณ+
จอ

ขั้วตอหลัก (D)
1.
2.
3.
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GND (0V, แหลงจายไฟ Phantom)
สัญญาณ+ (+12V, แหลงจายไฟ Phantom)
สัญญาณ- (-12V, แหลงจายไฟ Phantom)
- แหลงจายไฟ Phantom ตามมาตรฐาน DIN45596

ขั้วตอ CINCH (C)
1.
2.

10.1.4

สายสนับสนุนสัญญาณเสียง
GND
สายกระจายสัญญาณเสียง
สายควบคุม 1
สายควบคุม 2
แหลงจายไฟ V+
แหลงจายไฟ V-

ไมโครโฟนภายนอก (XLR) (B)
1.
2.
3.

10.1.3

ภาพรวมขั้วตอ

เมน
สายดิน
เมน
คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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ปลั๊กแบบแจ็คชุดหูฟง (3.5มม.) (E)
1.
2.
3.
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สายทิป (สัญญาณ+)
แหวน (สัญญาณ -)
ปลอกหุม (สายดิน/หนาจอไฟฟา)

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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10.1.6

CCS 900 Ultro

แผนผังขั้วตอ LBB 3316/00

รูป 10.2
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การเชื่อมตอขาขัว้ ตอ

หมายเลขขา

สี

1

สีขาว

2

ชิลด

3

สีมวง

4

สีเหลือง

5

สีเขียว

6

สีแดง

7

สีน้ําเงิน

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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คําแนะนําในการติดตั้ง
สามารถติดตั้งชุดควบคุมไดแตกตางกัน 3 วิธี:
- ตูชั้นวาง 19 นิ้ว ใชชดุ ติดตั้งตูชั้นวาง 19 นิว้ LBB 3311/00 วางแผง 1HU
เปลาเหนือชุดควบคุมเพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการเชื่อมตอสาย
- ติดตั้งกับโตะโดยใชตัวยึดติดตั้งแบบฝง
- บนโตะ ดังนั้น ใหเจาะรู 4 รูบนโตะและใชสกรู M3 4 ตัว (B) ยึดชุดควบคุมใหแนน
สามารถยึดชุดผูรวมประชุมและชุดประธานกับโตะเทานั้น ดังนั้น ใหเจาะรู 2 รูบนโตะและใชสกรู M3 แบบยึดตัวเอง 2
ตัว (A) ยึดชุดควบคุมใหแนน
หมายเหตุ
เมื่ออุปกรณยึดกับพื้นเรียบแลว จะไมผานการรับรองมาตรฐาน UL/CSA อีกตอไป

Bosch Security Systems B.V.

รูป 10.3

การติดตั้งกับโตะ

รูป 10.4

การติดตั้งบนโตะ

คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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10.3

CCS 900 Ultro

ตัวยึดสําหรับการติดตั้งแบบฝงเรียบ
รูปดานลางมีขอมูลทีจ่ ําเปนเกี่ยวกับวิธีใชตัวยึดติดตั้งแบบฝงเรียบติดตั้งชุดควบคุมกับโตะ

รูป 10.5
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คูมือการติดตั้งและการใชงาน
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