
CCS 900 Ultro
Discussion System

th คูมือการติดต้ังและการใชงาน





CCS 900 Ultro สารบั ญ | th 3

Bosch Security Systems B.V. คูมือการติดต้ังและการใชงาน IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06

สารบั ญ

1 เก่ียวกับคูมือน้ี 5

2 ขอมูลเบ้ืองตน 6

3 ชุดควบคุม (CU) 7

4 ชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน 9

5 การติดตั้ง 10
5.1 การเชือ่มตอชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน 10
5.2 เชือ่มตอไดถึง 150 เคร่ือง 10
5.3 การล็อคสายตอ 11
5.4 การเชือ่มตอไมโครโฟนภายนอก 11
5.5 การเชือ่มตอไมโครโฟนไรสาย 12
5.6 การบันทึก/การเลนการสนทนา 12
5.7 การเชือ่มตอระบบ PA หรืออุปกรณภายนอกอ่ืนๆ 13
5.8 การเชือ่มตอชองตอโทรศัพท 13
5.9 การเชือ่มตออีควอไลเซอร 14
5.10 ชองเสียบสายเมน 14
5.11 การเชือ่มตอสาย USB 15

6 การทํางาน 16
6.1 การทดสอบการเชื่อมตอของชดุผูรวมประชุมและช ุดประธาน 16
6.2 การใชปุมไมโครโฟนชุดผูรวมประชุม 16
6.3 Possible-To-Speak 17
6.4 การใชปุมไมโครโฟนของชุดประธาน 17
6.5 การใชสวิตชตัดการสนทนา 18
6.6 การตั้งคาโหมดการตัดการสนทนาในชุดประธาน 18
6.7 โหมดเปด 19
6.8 โหมดเปดพรอมปดเครื่องอัตโนมติั 19
6.9 โหมดควบคุม 20
6.10 โหมดเฉพาะประธาน 20
6.11 การควบคุมระดับเสียงของชดุผูรวมประชมุและชุดประธาน 21
6.12 การควบคุมระดับเสียงของชดุผูรวมประชมุและชุดประธาน 21
6.13 การตรวจสอบการควบคุมระดับเสียง 22
6.14 การใชชดุหฟูง 22

7 เคร่ืองบันทึก MP3 ในตัว (เฉพาะรุน CCS-CURD เทาน้ัน) 23
7.1 ขอมูลเบ้ืองตน 23
7.2 ภาพรวม 24
7.2.1 การแสดงผลผูใช 24
7.2.2 โหมดการทํางาน 24
7.2.3 หนาจอเร่ิมตนการทํางาน 25
7.3 การตั้งคาเครื่องบันทึก MP3 25
7.3.1 ภาพรวมของไอคอนการต้ังคา 26



4 th | สารบั ญ CCS 900 Ultro

IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06 คูมือการติดต้ังและการใชงาน Bosch Security Systems B.V.

7.3.2 การลบไฟล 27
7.3.3 การตั้งเวลาและวันที่ 28
7.3.4 การเลือกอัตราบิต 28
7.3.5 การบันทึกตอเนื่อง 29
7.3.6 ต้ังคาตัวเลือกการบันทึกภายใน/ ภายนอก 29
7.4 บันทกึ 30
7.4.1 ภาพรวมของไอคอนการบันทึก 30
7.4.2 การทําการบันทึก 31
7.4.3 การเปล่ียนการด SD ระหวางการบันทึก 31
7.5 ทดลองฟงและเลน 31
7.5.1 ภาพรวมของไอคอนทดลองฟง/เลน 32
7.5.2 การทดลองฟงและการเลนไฟล 33

8 การแกปญหา 34

9 ขอมูลทางเทคนิค 36
9.1 ลักษณะเฉพาะทางไฟฟาและเสียงไฟฟาของระบบ 36
9.1.1 ชุดควบคุม (CU) 36
9.1.2 เคร่ืองที่ใชรวมกัน 39
9.2 ขอมูลลักษณะอุปกรณ 39
9.2.1 ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ 39
9.2.2 ชุดผูรวมประชุมและชดุประธาน 39
9.3 ขอมูลทั่วไป 40
9.3.1 เงื่อนไขสภาพแวดลอมของระบบ 40
9.3.2 ชวงอุปกรณ 41

10 ภาคผนวก 42
10.1 การกําหนดคาขา 42
10.1.1 การเชือ่มตอสายสัญญาณหลัก (A) 42
10.1.2 ไมโครโฟนภายนอก (XLR) (B) 42
10.1.3 ข้ัวตอ CINCH (C) 42
10.1.4 ข้ัวตอหลัก (D) 42
10.1.5 ปล๊ักแบบแจค็ชดุหฟูง (3.5มม.) (E) 43
10.1.6 แผนผังข้ัวตอ LBB 3316/00 44
10.2 คําแนะนําในการติดต้ัง 45
10.3 ตัวยึดสําหรับการติดต้ังแบบฝงเรียบ 46



CCS 900 Ultro เก่ียวกับคูมือน้ี | th 5

Bosch Security Systems B.V. คูมือการติดต้ังและการใชงาน IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06

1 เก่ียวกับคูมือนี้
คูมือเลมนีใ้หขอมูลทีจ่ําเปนทั้งหมดเก่ียวกับการติดต้ังและการใชงานระบบชุดประชมุ CCS 900 Ultro

ขอตกลงเก่ียวกับสัญลักษณ

คําเตือน
คําเตือน เตือนใหดูคําแนะนําที่ตองปฏิบัติตามเพ ื่อปองกันการบาดเจ็บเสียหายสวนบุคคล 

ขอควรระวัง
ขอควรระวัง เตือนใหดูคําแนะนําที่ตองปฏิบัติตามเพ่ือปองกันความเสียหายตออุปกรณ

หมายเหตุ
หมายเหตุ เตือนใหดูเคล็ดลับคําแนะนําพิเศษหรือข อมลูที่เปนประโยชน
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2 ขอมูลเบื้องตน
ระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro 
คือระบบชุดประชมุสําหรับใชในสถานท่ีจัดการประชมุและการสัมมนาซึ่งมีการจํากัดจํานวนผูเขารวมประชุม

ระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro ประกอบดวย:
- ชุดควบคุม (CU) 1 ชุด
- ชุดประชุมสูงสุด 50 ชุดซึ่งมีชุดประธานอยางนอยหนึง่ชุด
- สายตอ หากจําเปน (5 ม. หรือ 10 ม.)
- อุปกรณระบบเสียงตอพวงและ/หรืออุปกรณโทรคมนาคม
- เคร่ืองบันทึก MP3 ในตัว

ชุดควบคุม เปนหัวใจของระบบชุดประชุมซึ่งควบคุมไมโครโฟนของชดุประธานและชุดผูรวมประชมุ 
รวมถึงมีระบบสําหรับอินพุตและเอาตพุตสัญญาณเส ียง นอกจากนี้ ยังจายไฟใหกับตัวชุดควบคุมเอง ชุดประธาน 
และชดุผูรวมประชุม
การใชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลทําใหสามารถเพ่ิมระดับเสียงลําโพงไดกอนที่จะมีสัญญาณยอนกลั
บ วงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลมีเฉพาะในรุน CCS-CUD / CCS-CURD เทานั้น

ชุดผูรวมประชุม ชวยใหผูเขารวมประชุมเกิดความกระตือรือรนที่จะเขารวมประชุม (เชน การพูดและการฟง) 
โดยใชไมโครโฟนท่ีควบคุมดวยปุมเปด/ปด และลำโพงในตัว หรือหูฟงภายนอก

ชุดประธาน มีฟงกชันเหมือนกับชุดผูรวมประชุม แตมีสว ิตช 'ตัดการสนทนา' เพ่ิมเขามา 
ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถควบคุมการอภิปรายไดโดยปฏิเสธและปดเสียงไมโครโฟนที่กําลังทํางานอยู ทั้งหมด 
ข้ึนอยูกับการต้ังคาภายในในชุดประธาน

เคร่ืองบันทึก MP3 ในตัว ชวยใหผูรวมประชุมสามารถ: บันทกึเสียงการประชมุ 
ฟงการประชุมกอนเลนไปที่หองประชมุ เลนการประชุมไปที่ผูรวมประชุม
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3 ชุดควบคุม (CU)

รูป 3.1 ชุดควบคุม
1. สวิตชเปด/ปดไฟเมน
2. เคร่ืองบันทึก MP3 (สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม โปรดดูท ี่หัวขอ 7)
3. สวิตชโหมดไมโครโฟน

โหมดเปดพรอมปดเคร่ืองอัตโนมัติ 
ในการเลือกจํานวนสูงสุดของไมโครโฟนของผูรวมประชุมใหทํางานพรอมกัน (1, 2, 3 หรือ 4) 
ไมโครโฟนจะปดสวิตชเองอัตโนมัติหากผูรวมประชุมไมพูดเปนเวลา 30 วินาที 
สามารถปดสวิตชไมโครโฟนดวยตนเองโดยกดปุมบนชุดผูรวมประชุม

โหมดเปด  ในการเลือกจํานวนสูงสุดของไมโครโฟนของผูรวมประชมุใหทํางานพรอมกัน (1, 2, 3 
หรือ 4) ตองเปดหรือปดไมโครโฟนดวยตนเองโดยกดป ุมบนชุดผูรวมประชุม

โหมดควบคุม สามารถเปดใชงานไมโครโฟนของผูรวมประชุมเพียงตัวเดียวเทานัน้ 
หากผูรวมประชุมคนใหมกดปุมไมโครโฟนของตนเอง 
ชุดไมโครโฟนของผูพูดคนปจจบัุนจะถูกปดสวิตช 

โหมดเฉพาะประธาน สามารถเปดใชงานไดที่ชดุประธานเทานั้น

โหมดทดสอบ สําหรับตรวจสอบการติดต้ังทีถู่กตอง LED 
สีแดงและไฟสัญญาณวงกลมทั้งหมดของอุปกรณที่เช ื่อมตอจะติดสวางหากมีการเชือ่มตอถูกตอง

4. การควบคุมระดับเสียงลําโพงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธานที่เชือ่มตอทั้งหมด
5. การควบคุมระดับเสียงลําโพงหรือชดุหฟูงของชดุควบคุม
6. การเชื่อมตอชุดหูฟงกับชองเสียบปล๊ักแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม.
7. เอาตพุตของสายสัญญาณหลัก 1 และ 2 สําหรับการเชื่อมตอแบบตอพวงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน 

แตละเอาตพุตสามารถเชื่อมตอไดสูงสุด 25 ชุด 
ความยาวสายระหวางเอาตพุตชุดควบคุมและชดุสุดทายในระบบตองไมเกิน 100 ม. (328 ฟุต)

8. อินพุตไมโครโฟนพรอมกับมีการปรับอัตราการขยายสัญญาณสําหรับไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนภายนอกจะถูกปดเสียงเมื่อกดสวิตชตัดการสนทนาบนชดุประธาน
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9. อินพุตเคร่ืองบันทึกพรอมกับมีการควบคุมอัตราการขยายสัญญาณและการเชื่อมตอเอาตพุตเครื่องบันทึก
10. อินพุตและเอาตพุตสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอระบบ PA หรืออุปกรณระบบเสียงอ่ืนๆ
11. อินพุตและเอาตพุตชองตอโทรศัพทสําหรับเชื่อมตอผูเขารวมประชุมที่อยูหางไกล

12. การเชือ่มตอแบบแทรก 
ในการเชือ่มตออีควอไลเซอรเสียงภายนอกเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดภายใตสภาวะเสียงที่เปนอุปสรรค (1 = 
ไมมีอีควอไลเซอร, 0 = การเชือ่มตอแบบแทรกเปดภายใน 
เพ่ือเชื่อมตออีควอไลเซอรภายนอกในพาธจากสัญญาณไมโครโฟนไปยังลําโพงของผูรวมประชุม/ประธาน)

13. สวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอล (DAFS) สําหรับเปดหรือปดการใชงาน DAFS (อุปกรณเสริม)
14. ข้ัวตอ USB ใชสําหรับดาวนโหลดคําพูดที่บันทึกไปยัง PC (อุปกรณเสริม)
15. การเชือ่มตออินพุตสายเมน ใชสายเมนทีใ่หมาเช ื่อมตอชดุควบคุมกับชองเสียบสายเมน 

ในบางประเทศอาจจําเปนตองเปล่ียนสายเมนที่ใหมาเปนสายที่ใชในประเทศ สีน้ําตาล = สด, สีน้ําเงนิ = 
เปนกลาง และสีเขียว/สีเหลือง = สายดิน 
(การเปล่ียนทดแทนและไฟสัญญาณสีไมสามารถใชไดกับสายเมนสําหรับอเมริกาเหนอื)

หมายเหตุ
ไมมีการเพ่ิมสัญญาณอินพุตโทรศัพทไปยังชุดควบคุมในสัญญาณเอาตพุตโทรศัพทจากชุดควบคุม 
เพ่ือปองกันเสียงสะทอนที่เกิดข้ึนในระหวางการสนทนาเนื่องมาจากสัญญาณยอนกลับ

หมายเหตุ
ตําแหนง "1" สําหรับการตอพวงภายในสัญญาณไมโครโฟนไปยังลําโพงของชุดผูรวมประชุม/ประธาน
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4 ชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 4.1
ชดุประธาน (B) มีฟงกชันเหมือนกับชุดผูรวมประชุม (A) ยกเวนสวิตช 'ตัดการสนทนา' และไฟแสดง "Possible-To-
Speak"

1. ไมโครโฟนที่มีไฟสัญญาณวงกลมสีแดงจะสวางข้ึนเมือ่เปดไมโครโฟน
2. ชองเสียบหูฟงแบบสเตริโอ 3.5 มม. 2 ชอง ขางละหนึง่ชองสําหรับเชื่อมตอชุดหูฟงหรือเครื่องบันท ึก 

การเสียบแจค็หฟูงที่ชองเสียงชองใดชองหนึ่งหรือสองชองเปนการปดเสียงลําโพงของเคร่ืองโดยอัตโนมัติ
3. ลําโพงในตัวจะถูกปดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไมโครโฟน
4. ไฟ LED สองสีเหนือปุมกดไมโครโฟน สีแดงแสดงไมโครโฟนเปด, สีขาวแสดงไฟ Possible-To-Speak 

(เฉพาะชดุผูรวมประชมุเทานั้น)
5. ชองเสียบกลมตัวเมีย 7 pole สําหรับการเชื่อมตอแบบตอพวงกับเคร่ืองถัดไป
6. สายลอย 2 ม. พรอมข้ัวตอกลมตัวผู 7 pole ที่ทนทานสําหรับเชือ่มตอกับเคร่ืองกอนหนาหรือชุดควบคุม
7. ปุมควบคุมระดับเสียงแบบหมุนสําหรับไมโครโฟนเท านัน้
8. ปุมเปด/ปดไมโครโฟน
9. สวิตชตัดการสนทนาสําหรับประธาน เมื่อกดปุม จะมีโทนเสียง, ปฏิเสธ/

ปดเสียงไมโครโฟนท่ีเปดอยูทั้งหมดของชุดผูรวมประชมุในระบบ 
และไมโครโฟนของประธานจะเปดไวตลอดเวลาที่กดป ุม (เปล่ียนแปลงการต้ังคาไดที่ชุดประธาน)
ในระบบที่มีชดุประธานหลายชดุ การตั้งคานี้สามารถเลือกสําหรับชุดประธานแตละชุดไดโดยอิสระ



10 th | การติดต้ัง CCS 900 Ultro

IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06 คูมือการติดต้ังและการใชงาน Bosch Security Systems B.V.

5 การติดตั้ง

5.1 การเชื่อมตอชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 5.1
เชือ่มตอชุดผูรวมประชุม (2) และชดุประธาน (3) กับข้ัวตอสายสัญญาณหลักของชุดควบคุม (1) ใชสายตอ (4) 
หากจําเปน

5.2 เชือ่มตอไดถึง 150 เครือ่ง
CCS 900 Ultro สามารถใชกับเครื่องไดมากถึง 150 เคร่ือง โดยเพ่ิมชดุควบคุมซึง่ทําหนาที่เปนแหลงจายไฟไดสูงสุด 2 
ชุดเทานัน้ หากคุณตองการทราบคําแนะนําในการติดต้ัง โปรดติดตอตัวแทน Bosch ใกลบานคุณ

รูป 5.2 การเช่ือมตอ 6 x 25 เคร่ือง
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5.3 การลอ็คสายตอ

รูป 5.3
สามารถใชแคลมปล็อคสายรวมสายไวดวยกันเพ่ือปองกันมิใหเกิดสายหลุดโดยไมเจตนา

5.4 การเชื่อมตอไมโครโฟนภายนอก

รูป 5.4
เสียบข้ัวตอไมโครโฟนภายนอก (2) ในอินพุตไมโครโฟนของชดุควบคุม (1) ปรับความไวโดยใชการควบคุมอัตราขยาย 
(3) ใชไมโครโฟนท่ีมีเอาตพุตแบบสมดุลเทานั้น อ ินพุตไมโครโฟนมีแหลงจายไฟ Phantom 12V
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5.5 การเชื่อมตอไมโครโฟนไรสาย

รูป 5.5
การเชือ่มตอไมโครโฟนไรสายกับอินพุตไมโครโฟนภายนอกสามารถทําไดโดยใชตัวลดทอนสัญญาณ 50dB ทีใ่หมา 
วิธีเชือ่มตอนี้ทําใหไมโครโฟนไรสายหยุดทํางานเมื่อกดสวิตชตัดการสนทนาของประธาน

5.6 การบันทกึ/การเลนการสนทนา

รูป 5.6
เชือ่มตอสายอุปกรณเคร่ืองบันทึก (2) กับอินพุตและเอาตพุตเครื่องบันทึกของชุดควบคุม (1) 
ใชการควบคุมอัตราการขยายสัญญาณ (3) เพ่ือปรับความไวอินพุตเครื่องบันทึกของชดุควบคุม
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5.7 การเชื่อมตอระบบ PA หรืออุปกรณภายนอกอื่นๆ

รูป 5.7
เชือ่มตอระบบ PA (3) หรืออุปกรณอ่ืนๆ (2) กับอินพุตและเอาตพุตของชุดควบคุม (1) 
เชือ่มตอแหลงกําเนิดเสียงกับอินพุตสาย เคร่ืองขยายเสียง PA หรืออุปกรณประมวลเสียงอ่ืนๆ กับเอาตพุตสาย

5.8 การเชื่อมตอชองตอโทรศัพท

รูป 5.8
เชือ่มตอชองตอโทรศัพท (2) กับอินพุตและเอาตพุตโทรศัพทของชดุควบคุม (1) 
ชองตอโทรศัพทเชือ่มตอกับเตารับโทรศัพทบนผนัง (4) และโทรศัพท (3) สําหรับการเชื่อมตอแบบหมุนโทรศัพท

การเชื่อมตอกับเครือขายโทรศัพทตองดําเนินการผานชองตอโทรศัพทที่มกีารแยกเพียงพอระหว างเครือขายโทรศัพท 
(PBX) และระบบ CCS 900 Ultro นอกจากนี้ ชองตอโทรศัพทตองไดมาตรฐานตามขอกําหนดที่เก่ียวของทั้งหมด 
สําหรับอุปกรณส่ือสารประเภทนี้ตามที่กฎหมายและ/
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานโทรคมนาคมในประเทศที่ใชงานกําหนด

ขอควรระวัง
อยาพยายามทําการเชื่อมตอโดยตรงระหวางเครือข ายโทรศัพทกับระบบชุดประชุม CCS 900 Ultro
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5.9 การเชื่อมตออีควอไลเซอร

รูป 5.9
หมุนสวิตชแทรก (3) ไปที่ตําแหนง "0" และเชื่อมตอสาย (2) อีควอไลเซอร (โมโน) (4) 
กับอินพุตและเอาตพุตแทรกของชดุอุปกรณ (1) สวิตช (3) ตองอยูในตําแหนง "1" (การตอพวง) 
หากไมใชงานอินพุตและเอาตพุตแทรก

5.10 ชองเสยีบสายเมน

รูป 5.10

ใชชุดสายเมนทีใ่หมา (5) เพ่ือเชือ่มตอชุดควบค ุม (1) กับชองเสียบสายเมนท่ีตอสายดินเพ่ือปองกัน (2) กดสวิตชเปด/
ปด (3) เพ่ือเปดเคร่ืองระบบ จอแสดงผล (4) จะสวางข ึ้น (เฉพาะรุน CCS-CURD เทานั้น)

คําเตือน
ชดุควบคุมตองตอสายดินผานแหลงจายไฟเมนเพื อความปลอดภัย 
และตรวจสอบเพื่อใหแนใจในประสิทธิภาพระบบเสียงของระบบ อยาเปดชุดควบคุมและ/หรือชุดผูรวมประชมุ/
ชดุประธาน ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองได
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5.11 การเชื่อมตอสาย USB
ใชสาย USB เสริมเพ่ือเชื่อมตอชดุควบคุมกับ (1) PC จากนั้น จึงสามารถดาวนโหลดขอมูลจากชุดควบคุมไปยัง PC ได 
(เฉพาะรุน CCS-CURD เทานั้น) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่หวัขอ 7

ขอควรระวัง
อยาเชื่อมตอสาย USB และอินพุตและเอาตพุตสัญญาณเสียงกับ PC เคร่ืองเดียวกัน มิฉะนั้นระบบจะไมทํางาน

ขอควรระวัง
อยายกเลิกการเชื่อมตอสาย USB หรือปดชุดควบคุมโดยไมปฏิบัติตามข้ันตอนการยกเลิกการเชื่อมตอ PC
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6 การทํางาน

6.1 การทดสอบการเชื่อมตอของชุดผูรวมประชุมและช ุดประธาน

รูป 6.1
นําตัวเลือกโหมดวางในตําแหนงทดสอบ ไฟสัญญาณวงกลมและ LED 
สีแดงทุกดวงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธานต องสวางข้ึนหากเชือ่มตอถูกตอง

6.2 การใชปุมไมโครโฟนชุดผูรวมประชุม

รูป 6.2
การกดปุมไมโครโฟนบนชุดผูรวมประชุมจะปดใชไมโครโฟนของผูรวมประชุม 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับตําแหนงของสวิตชโหมดไมโครโฟนบนชดุควบคุม การกดสวิตชปดไมโครโฟนอีกคร้ัง
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6.3 Possible-To-Speak

รูป 6.3
LED (A) ในรูปที่ 6.3 แสดง Possible-To-Speak เมื่อ LED มีสีขาวแสดงวาสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนได 
เมือ่เปดสวิตชไมโครโฟน LED จะเปล่ียนเปนสีแดง หากไมโครโฟนที่เปดใชในระบบครบจํานวนสูงสุดแล ว LED 
จะปดและไมสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนได

สามารถปดการใชงานไฟแสดง Possible-To-Speak ได
0 : ปดการใชงานไฟแสดง
1 : เปดการใชงานไฟแสดง (ดีฟอลต)

6.4 การใชปุมไมโครโฟนของชุดประธาน

รูป 6.4
การกดปุมไมโครโฟนบนชุดประธานเปนการเปดใชไมโครโฟนของประธานเสมอ ไมข้ึนอยูกับโหมดไมโครโฟนที่เลือก 
ชดุประธานไมปดสวิตชโดยอัตโนมัติ
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6.5 การใชสวติชตัดการสนทนา

รูป 6.5
การกดสวิตชตัดการสนทนาของชุดประธาน (รูปที ่6.5 “1”) อาจทราบไดจากมีโทนเสียง 
และจะปดใชงานชุดผูรวมประชมุที่กําลังทํางานทั้งหมด และเปดใชงานไมโครโฟนของประธาน (รูปที  6.5 “2”) 
การปลอยสวิตชตัดการสนทนา (รูปที่ 6.5 “3”) จะปลอยใหชดุผูรวมประชุมปดใชงาน หรือเปดใชงานอ ีกคร้ัง 
(ข้ึนอยูกับการต้ังคาโหมดการตัดการสนทนา)

6.6 การตั้งคาโหมดการตัดการสนทนาในชุดประธาน

รูป 6.6
ถอดตัวยึดสาย (1) เพ่ือต้ังคาเสียงและสวิตชไมโครโฟนในตําแหนงที่ตองการเปนการตัดการสนทนา

0 = : ไมมีโทนเสียงเมื่อตัดการสนทนา

1 = : (ดีฟอลต) มีโทนเสียงเมื่อตัดการสนทนา

0 = : ปดไมโครโฟนของผูรวมประชุมอยางถาวรเม่ือต ัดการสนทนา
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1 = : (ดีฟอลต) ปดไมโครโฟนชั่วคราวเมื่อตัดการสนทนา

6.7 โหมดเปด 

รูป 6.7
เลือกจํานวนสูงสุด (1, 2, 3 หรือ 4) ของไมโครโฟนของผูร วมประชุมที่สามารถทํางานไดพรอมกัน

6.8 โหมดเปดพรอมปดเครื่องอัตโนมตัิ

รูป 6.8
เลือกจํานวนสูงสุด (1, 2, 3 หรือ 4) 
ของไมโครโฟนของผูรวมประชมุที่ผูรวมประชุมสามารถเปดใชดวยตนเองไดพรอมกัน 
หากผูพูดไมพูดเปนเวลาประมาณ 30 วินาท ีไมโครโฟนทีกํ่าลังใชงานอยูจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
ประธานสามารถเปดและปดสวิตชไมโครโฟนของผูร วมประชุมได โดยไมรวมอยูในจํานวนสูงสุด
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6.9 โหมดควบคมุ

รูป 6.9
แตละครั้งที่ผูรวมประชุมกดปุมไมโครโฟนบนช ุดผูรวมประชุม 
จะเปนการควบคุมชุดผูรวมประชุมที่กําลังทํางานในปจจุบัน ดังนั้น 
สามารถเปดใชไมโครโฟนของผูรวมประชุมในเวลาเดียวกันไดเพียงตัวเดียวเทานั้น 
ไมโครโฟนของประธานสามารถเปดสวิตชไวไดตลอด

6.10 โหมดเฉพาะประธาน

รูป 6.10
สามารถเปดใชงานไดที่ชุดประธาน (B) เทานั้น ผู รวมประชมุ (A) ไมสามารถเปดสวิตชไมโครโฟนของตัวเองได
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6.11 การควบคุมระดับเสียงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 6.11
หมุนปุมควบคุมระดับเสียง (1) เพ่ือต้ังระดับเสียงลําโพงของผูรวมประชมุและชุดประธาน (2) 
ปรับระดับสูงสุดโดยไมมสัีญญาณยอนกลับ ในตําแหนงทวนเข็มนาฬิกาจนสุด ลําโพงทุกตัวจะถูกปดเสียง

6.12 การควบคุมระดับเสียงของชุดผูรวมประชุมและชุดประธาน

รูป 6.12
หมุนสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอล (1) ไปที่ตําแหนง "0" 
และปรับลําโพงใหอยูในระดับสูงสุดโดยไมมีสัญญาณยอนกลับ 
เปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลโดยเปล่ียนสวิตช (1) ไปที่ตําแหนง "1" จากนั้น 
ต้ังระดับเสียงของลําโพงตามที่ตองการ แตไมแนะนําใหเพ่ิมระดับเสียงมากกวา 2 หรือ 3 ตําแหนง

หมายเหตุ
การใชวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจิตอลทําใหสามารถเพ่ิมระดับเสียงลําโพงไดกอนที่จะมีสัญญาณยอนกลั
บ 
อัตราการขยายสัญญาณระดับเสียงที่ใชงานไดดีท ี่สุดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมดานเสียงและการวางตําแหนงของเคร่ือ
ง อาจเกิดสัญญาณรบกวนข้ึนไดระหวางเปดสวิตชไมโครโฟนท่ีระดับเสียงดังมาก โดยทั่วไป 
อัตราการขยายสัญญาณระดับเสียงที่ใชงานไดดีท ี่สุดคือ 4 - 6 dB 
วงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจติอลไดรับการปรับใหเหมาะกับเสียงพูด
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6.13 การตรวจสอบการควบคุมระดับเสียง

รูป 6.13
ใชลําโพงในตัวหรือชดุหูฟงเพ่ือตรวจสอบการประชมุ ปรับระดับเสียงโดยใชการตรวจสอบการควบคุมระดับเสียง 
ระดับสูงสุดสามารถควบคุมไดโดยตั้งคาการควบค ุมระดับเสียงสําหรับชุดผูรวมประชุมและชดุประธาน

6.14 การใชชุดหฟูง

รูป 6.14
ใชปุมควบคุมระดับเสียงแบบหมุน (1) เพ่ือปรับระดับเสียงของชุดหูฟงที่เชื่อมตอกับดานซายและ/
หรือดานขวาของตัวเครื่อง การเสียบแจ็คหูฟงเป ็นการปดเสียงลําโพง 
ระดับสูงสุดข้ึนอยูกับการต้ังคาปุมควบคุมระดับเสียง (2) บนชดุควบคุม
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7 เครื่องบันทึก MP3 ในตัว (เฉพาะรุน CCS-CURD เทานั้น)

7.1 ขอมูลเบื้องตน

เคร่ืองบันทึก MP3 ในตัว ใหผูใชสามารถ:
- บันทึกการประชุม
- ฟงการประชุมกอนเลนไปที่หองประชุม
- เลนการประชุมไปที่ผูรวมประชมุ

ผูใชเร่ิมและหยุดการบันทึกได การตั้งคาเคร ื่องบันทึก MP3 สามารถเปล่ียนแปลงได 
เพ่ือใหมีการบันทึกเกิดข้ึนเมื่อไมโครโฟนตัวใดตัวหนึ่งทํางาน (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอ 7.3) เคร่ืองบันทกึ 
MP3 จะบันทึกเสียงจากอุปกรณภายนอก หากมีการเชื่อมตอ

เมือ่เปดใชงานการบันทึก เคร่ืองบันทึก MP3 จะสร างไฟล MP3 เองอัตโนมติัโดยใชวันที่และเวลาปจจุบันเปนชื่อไฟล 
ไฟลที่บันทึกมคีวามยาวไมเกิน 60 นาที หลังจาก 60 นาที ไฟลนัน้จะถูกปดโดยอัตโนมัติ และจะสรางไฟลใหมข้ึนมา 
ข้ันตอนนี้จะเกิดข้ึนซ้ําอีกตลอดการบันทกึ หรือจนกวาการด SD เต็ม

เสียงพูดที่บันทึกจะถูกบันทึกในการด SD ซึง่เสียบไวดานบนของเคร่ือง (โปรดดูที่รูปตอมา) หรือถูกบันทึกไวภายใน 
ภายหลังการบันทึก สามารถถอดการด SD ออกได หรือดาวนโหลดเสียงพูดที่บันทกึไปยัง PC โดยเชื่อมตอสาย USB 
กับดานหลังของชดุควบคุม CCS

เคร่ืองบันทึก MP3 มีคุณสมบัติการเปล่ียนการด ซึ งใหผูใชสามารถเปล่ียนการด SD 
ระหวางการสนทนาไดโดยไมพลาดการประชุม/เสียง (สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดของคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หัวขอ 
7.4.3)

เมือ่มีการบันทึกการประชุม ผูใชสามารถเลือกทดลองฟงไฟลทีบั่นทึก หรือเปดฟงภายหลังได (สำหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดดูทีห่ัวขอ 7.5)

หมายเหตุ
เชื่อมตอชุดควบคุมอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกๆ 6 เดือนกับไฟเมนเปนเวลา 24 ชัว่โมง เพ่ือชารจแบตเตอรี่สํารอง MP3
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7.2 ภาพรวม

7.2.1 การแสดงผลผูใช
การแสดงผลผูใชมีปุมกด 5 ปุมสําหรับใชงานเคร ื่องบันทึก MP3 (โปรดดูที่รูปตอมา)

รูป 7.1 ภาพรวมของการแสดงผลผูใชและปุม
1. ปุมกด 1
2. ปุมกด 2
3. ปุมกด 3
4. ปุมกด 4
5. ปุมกด 5
6. การแสดงผลผูใช: แสดงขอมูลผูใชและไอคอน (โปรดดูที่หัวขอ 7.2.3)
7. ชองเสียบการด SD: ชองสําหรับเสียบการด SD
8. LED สําหรับการด SD: LED จะเปดระหวางการบันทึก

7.2.2 โหมดการทํางาน
โปรดดูรูปที่ 7.1
ใชปุม (1) เลือกโหมดการทํางาน ไอคอนจะปรากฏข้ึนท ี่มุมบนขวามือของจอแสดงผลเพ่ือแสดงโหมดท่ีเลือก 
มีโหมดดังตอไปน้ี (โปรดดูที่ตารางตอมา)
Table 7.1 ?????????????????

ไอคอน โหมดท่ีเลือก

บันทึก

ทดลองฟง

เลน

ต้ังคา
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7.2.3 หนาจอเริ่มตนการทํางาน
หลังจากเปดเครื่อง หนาจอเร่ิมตนการทํางานจะปรากฏข้ึนครูหนึ่ง 
ซึง่แสดงชื่อเครื่องบันทึกและหมายเลขการแกไขซอฟตแวร

จากนั้น ซอฟตแวรจะแสดงหนาจอการบันทกึโดยอัตโนมัติ (โปรดดูที่รูปตอมา)

รูป 7.2 ภาพรวมของหนาจอการบันทึก (หลังเร่ิมตนการทํางาน)
1. ไอคอนโหมดที่เลือก: แสดงโหมดท่ีเลือก
2. มิเตอร VU: แสดงระดับเสียงระหวางการบันทกึ ทดลองฟง และเลน
3. ไอคอนเปล่ียนโหมด: แสดงผูใชเมื่อเลือกโหมดอื น
4. วันที่: แสดงวันทีใ่นรูปแบบป เดือน วัน
5. ความคืบหนาและเสนค่ัน: ระหวางการบันทกึจะแสดงจํานวนหนวยความจําที่ใช/ทีว่าง 

ในโหมดทดลองฟงและโหมดเลนจะแสดงจํานวนไฟลที่เลน
6. ไอคอน: พื้นที่วางใตความคืบหนาและเสนค่ันถ ูกสงวนไวสําหรับไอคอน 

ไอคอนจํานวนมากถูกใชงานระหวางการบันทกึ ทดลองฟง และเลน ไอคอนจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก 
(สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูทีห่ัวขอ 7.3 จนถึงหัวขอ 7.5)

7. เวลา: แสดงเวลาเปนชั่วโมง นาที และวินาที
8. ตัวนับเวลา: แสดงระยะเวลาทํางานระหวางการบันทึก ทดลองฟง และเลน
9. เวลาทัง้หมด: ในโหมดบันทึก แสดงเวลาที่เหลือเปนชัว่โมง นาที และวินาที 

ตัวนับเวลาจะนบัเวลาถอยหลังระหวางการบันทึก; ในโหมดทดลองฟง และโหมดเลน 
แสดงเวลาทัง้หมดของเซสชนัที่บันทึกที่เลือก หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดจะแสดงอยางตอเนื่อง

7.3 การตัง้คาเครือ่งบันทึก MP3
ใชโหมดนี้เพ่ือต้ังคาเคร่ืองบันทึก MP3 มีตัวเลือกตอไปน้ี (โปรดดูที่ตารางตอมา เพ่ือดูภาพรวมของไอคอนการต้ังคา)
- ลบไฟล
- ต้ังวันที่
- ต้ังเวลา
- เลือกอัตราบิต
- ต้ังคาการบันทึกตอเนื่อง
- ต้ังคาตัวเลือกการบันทึก



26 th | เครื่องบันทึก MP3 ในตัว (เฉพาะรุน CCS-CURD เทาน้ัน) CCS 900 Ultro

IOM_CCS900 | V1.0 | 2010.06 คูมือการติดต้ังและการใชงาน Bosch Security Systems B.V.

7.3.1 ภาพรวมของไอคอนการตัง้คา
Table 7.2 ?????????????????????????????????????????????????

ไอคอน ชื่อไอคอน ฟงกชันของไอคอน

ถัดไป 
(แสดงทีด่านซายลางของห
นาจอเร่ิมตนการทํางาน)

ไปที่หนาจอเร่ิมตนการทํางานถัดไป 
ไอคอนนี้ยังแสดงที่ดานซายบนของหนาจอเร่ิมต นการทํางาน 
เพ่ือแสดงวาสามารถเลือกโหมดอ่ืนๆ ไดทุกเมื่อโดยกดปุมเปล่ียนโหมด (1)

เลือก เลือกคาถัดไปเพ่ือเปล่ียนแปลง

ลง ลดคา หรือเลือกคาหรือไฟลอ่ืน

ข้ึน เพ่ิมคา หรือเลือกคาหรือไฟลอ่ืน

วันที่ แสดงวาเลือกหนาจอเร่ิมตนการทํางานวันที่

เวลา แสดงวาเลือกหนาจอเร่ิมตนการทํางานเวลา

อัตราบิต แสดงวาเลือกหนาจอเร่ิมตนการทํางานอัตราบิต

การบันทกึไมโครโฟน เคร่ืองจะบันทึกหากไมโครโฟนของผูรวมประชมุอยางนอยหนึ่งตัวเลือกสั
ญญาณ หรือหากมีสัญญาณบนอินพุตภายนอกเทานั้น

การบันทกึตอเนื่อง เครื่องจะบันทึกตอเนื่อง

ยืนยันการลบ ยืนยันไฟลทีจ่ะลบ

ลบไฟล ลบไฟลที่เลือกถาวร

ยกเลิกการลบ ยกเลิกคําส่ังการลบไฟล

บันทึกไปท่ีการด ต้ังคาการบันทึกเพ่ือใหบันทึกไฟลไปที่การด SD 
ขอมูลจะยังคงถูกบันทึกไปยังหนวยความจําภายในระหวางการเปล่ียนกา
รด ตามทีอ่ธบิายไวในหัวขอ 7.4.3

การบันทกึไปที่หนวยความ
จํา

ต้ังคาการบันทึกเพ่ือใหบันทึกไฟลไปที่หนวยความจําภายใน

นาฬิกาทราย การเร่ิมตนใชงานการด SD

สถานะการด SD การดกะพริบที่ 2 Hz: การดกําลังเร่ิมตนใชงาน การดกะพริบที่ 5 Hz: 
การด: เต็ม มีการปองกันการเขียน หรือไมสามารถใชรวมกันได
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7.3.2 การลบไฟล
ใชตัวเลือกนี้เพ่ือลบไฟล
1. กดปุมข้ึนหรือลงเพ่ือเลือกไฟลที่จะลบ ชื่อไฟลจะเปล่ียนแปลงบนจอแสดงผลเนื่องจากมีการกดปุ ม
2. กดปุมลบไฟลเพ่ือลบไฟลที่เลือก
3. กดปุมยืนยันการลบเพ่ือยืนยันไฟลที่จะลบอยางถาวร หรือยกเลิกคําส่ังการลบไฟลที่เลือกโดยกดปุม 

“ยกเลิกการลบ”
4. กดปุมเลือกเพ่ือเลือกคาถัดไปที่จะเปล่ียน (โปรดดูที่หวัขอตอมา)

รูป 7.3 หนาจอการลบ
1. ไอคอนโหมดที่เลือก: มีการเลือกโหมดการต้ังคา
2. ไอคอนเปล่ียนโหมด: แสดงผูใชเมื่อเลือกโหมดอื น
3. ชื่อไฟล: แสดงชื่อไฟลเสียงทีเ่ลือก (ชื่อดีฟอลตเปนวันที่และเวลาของการบันทกึ)
4. รายการการตั้งคา: แสดงรายการการตั้งคาที่เลือก
5. ตัวนับไฟล: แสดงจํานวนไฟลที่เลือกและจํานวนไฟล ทั้งหมด
6. ตัวนับเวลา: แสดงระยะเวลาทํางานของการบันทึกทั้งหมดในดิสก
7. การใชพื้นที่และเสนค่ัน: แสดงขนาดความจุที่ใชของไฟลทั้งหมด และพ้ืนที่วางในการด SD 

หรือหนวยความจําภายใน
8. ไอคอนปุม: โปรดดูที่ตาราง 7.2

หมายเหตุ
โปรดดูที่ตัวนับไฟลในรูปที่ 7.3 หากจํานวนไฟลทั งหมดเกิน 99 ไฟล ตัวเลขสุดทายหรือตัวเลขสองตัวอาจไมแสดง 
ตัวอยาง: หากเลือกไฟล 86 จากทั้งหมด 120 ไฟล จะแสดงเปน 86-12

หมายเหตุ
หลังจากลบไฟล ซอฟตแวรจะขามยอนกลับเพ่ือลบหนาจอไฟล
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7.3.3 การตั้งเวลาและวันที่

รูป 7.4 หนาจอเร่ิมตนการทํางานสําหรับวันท่ี
กอนใชเคร่ืองบันทึก MP3 คุณควรตรวจสอบใหแนใจวาต้ังวันที่และเวลาถูกตองแลว หากจําเปน ให ปรับวันที่และเวลา 
ดังนี้: โปรดดูรูปที่ 7.1
1. กดปุมเปล่ียนโหมด (1) เพ่ือเลือกโหมดการต้ังคา เมื่อเลือกแลว 

ไอคอนการต้ังคาตองแสดงทีมุ่มบนขวาของหนาจอ (โปรดดูที่รูปตอมา)
2. กดปุมเลือก (2) เพ่ือเปล่ียนการต้ังคาวันที่
3. กดปุมข้ึนหรือลง (4 หรือ 5) เพ่ือเปล่ียนคา (ป) แล วกดปุมถัดไป (3) เพ่ือเลือกคาถัดไปทีจ่ะเปล่ียน
4. ต้ังวันที่ (ป เดือน และวัน) ตามที่อธบิายไวในข ั้นตอนกอนหนานี้ แลวกดปุมเลือก (2) 

เพ่ือขามไปทีห่นาจอเร่ิมตนการทํางานเวลา
5. ต้ังเวลา (ชั่วโมง นาที และวินาที) โดยใชวิธีเดียวกับที่อธิบายไวในข้ันตอนที่ 3 แลวกดปุมเลือก (2) 

เพ่ือขามไปทีห่นาจอเร่ิมตนการทํางานอัตราบิต (โปรดดูที่หัวขอตอมา)

7.3.4 การเลือกอัตราบิต
1. กดปุมข้ึนหรือลงเพื่อเปล่ียนคา (อัตราบิต) มีอ ัตราบิตดังตอไปน้ี:

- 64 kbps
- 96 kbps
- 128 kbps
- 192 kbps
- 256 kbps

2. กดปุมเลือกเพื่อเลือกคาถัดไปที่จะเปล่ียน (โปรดดูที่หัวขอตอมา)

หมายเหตุ
หากตองการเปล่ียนการต้ังคาโหมดการต้ังคา คุณตองทําตามลําดับเหตุการณที่ต้ังโปรแกรมไว (ไมมีปุมยอนกลับ) 
หากตองการออกจากโหมดการต้ังคาเมื่อใดก็ตาม ใหกดปุมเปล่ียนโหมด (ปุม 1 ทางดานซายของหนาจอ)
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7.3.5 การบันทกึตอเนือ่ง

1. กดปุมลงเพื่อสลับการทํางานระหวางการบันทึกตอเนือ่ง หรือการบันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว 
(โปรดดูที่ตาราง 7.2)

2. กดปุมเลือกเพ่ือเลือกคาถัดไปที่จะเปล่ียน (โปรดดูที่หวัขอตอมา)

7.3.6 ตั้งคาตวัเลือกการบันทึกภายใน/ ภายนอก
โปรดดูรูปที่ 7.1
1. กดปุมลงเพื่อสลับการทํางานระหวางการบันทึกไปยังการด SD หรือบันทึกไปยังหนวยความจําภายใน 

(โปรดดูรูปที ่7.2)
2. กดปุมเปล่ียนโหมด (1) เพ่ือออกจากโหมดการต้ังคา

หมายเหตุ
หากมีการเชื่อมตอชดุผูรวมประชุม 50 ชุด (โดยใช ชุดควบคุมเพ่ิม) ตัวเลือก 
“บันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว” อาจทํางานผิดปกติ (โปรดดูที่หวัขอ 5.2) 
นอกจากนี้ ระดับสัญญาณรบกวนของอินพุตภายนอกอาจมผีลกระทบตอการทํางานปกติของตัวเลือก 
“บันทึกเมื่อไมโครโฟนทํางานอยางนอยหนึ่งตัว”
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7.4 บันทึก
ใชโหมดบันทึกเพ่ือบันทึกการประชุม กอนบันทกึ ตรวจดูใหแนใจวาใสการด SD 
ในชองเสียบดานขวาของจอแสดงผลแลว หรือมีการต ั้งคาเคร่ืองเปนการบันทึกภายใน

7.4.1 ภาพรวมของไอคอนการบันทึก
ไอคอนตอไปนี้จะแสดง/ใชระหวางการบันทกึ
Table 7.3 ???????????????????????

ไอคอน ชื่อไอคอน ฟงกชันของไอคอน

การบันทกึที่เลือก แสดงผูใชที่โหมดบันทึกเลือก

บันทึก เร่ิมเซสชันการบันทึก

หยุดการบันทึกชัว่คราว หยุดเซสชันการบันทึกชั่วคราว เมื่อหยุดการบันท ึกชั่วคราว 
ไอคอนการบันทึกจะปรากฏข้ึนและเร่ิมกะพริบ 
กดปุมบันทึกเพ่ือเปดใชงานการบันทึกอีกคร้ัง

หยุด หยุดเซสชันการบันทึก

ไฟลใหม สรางไฟลใหมระหวางการบันทึก (การบันทึกตอเนื่อง 
แตขอมูลจะถูกบันทึกภายใตชื่อไฟลใหม 
ตัวนับเวลาบนจอแสดงผลจะถูกรีเซต็เชนกัน)

เปล่ียนการด ใหผูใชเปล่ียนการด SD ระหวางการบันทึกได (โปรดดูที่หัวขอ 7.4.3)

เปล่ียนตัวจับเวลาการด แสดงภาพกราฟกใหผูใชทราบจํานวนวินาทีที่เหล ือ กอนทีจ่ะใสการดใหม

นาฬิกาทราย ไอคอนจะกะพริบที่ 2Hz เมือ่กําลังเร่ิมตนใชงานการด SD 
ในระหวางการเร่ิมตนใช ปุมทุกปุมจะไมสามารถใชงานได

สถานะการด SD การดกะพริบที ่2 Hz: ไมไดใสการด การดกะพริบท ี่ 5 Hz: การดเต็ม 
มีการปองกันการเขียน หรือไมสามารถใชรวมกันได หมายเหตุ: 
ไอคอนนี้จะไมแสดงระหวางข้ันตอนการเปล่ียนการด 
หรือเมื่อเลือกตัวเลือกหนวยความจําภายในในโหมดการต้ังคา 
หากในระหวางข้ันตอนการเปล่ียนการด 
ไมมกีารใสการดภายในหนึ่งนาทีเมื่อกดปุมเปล่ียนการด 
ไอคอนนี้จะปรากฏข้ึน
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7.4.2 การทําการบันทึก
โปรดดูรูปที่ 7.1
ทําการบันทึก ดังนี้:
1. กดปุมเปล่ียนโหมดเพ่ือเลือกโหมดบันทกึ เมื่อเลือกแลว ไอคอนบันทึกจะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

2. กดปุมบันทกึ (2) เพ่ือเร่ิมบันทกึ LED สีน้ําเงินถัดจากที่ใสการด SD จะสวางข้ึน และตัวนับเวลาจะเร่ิมตน
3. ระหวางการบันทึก คุณสามารถ:

- กดปุมหยุดชั่วคราว (2) เพ่ือหยุดการบันทึกชั่วคราว
- กดปุมหยุด (3) เพ่ือหยุดการบันทึก และปดเซสชนัการบันทึก
- กดปุมไฟลใหม (4) เพ่ือสรางไฟลใหม 
- เปล่ียนการด SD โดยกดปุมเปล่ียนการด (5) บนจอแสดงผล (โปรดดูที่หัวขอ 7.4.3)

7.4.3 การเปล่ียนการด SD ระหวางการบันทึก
ระหวางการบันทกึ คุณสามารถเปล่ียนการด SD ไดท ุกเมื่อ แตตองใสการดใหมภายในหนึ่งนาทเีมื อกดปุมเปล่ียนการด 
(5) การดําเนินการนี้ทําใหการประชุมสามารถดําเนินไปอยางตอเนือ่งเมื่อการด SD เต็ม หากไมใสการ ดใหมภายใน 
1นาที ไอคอนไมไดใสการดจะปรากฏ และการบันทึกจะหยุดลง การประชุมที่บันทึกในนาทีสุดทายจะสูญหาย
เมือ่มีเวลาในการดเหลือ 5 นาท ีคุณจะไดยินเสียงบ๊ีปส้ันๆ 3 คร้ังผานลําโพงมอนิเตอร 
เสียงบ๊ีปนีเ้ปนการเตือนใหผูปฏิบัติงานเปล ี่ยนการด หากไมมีการเปล่ียนการดภายใน 5 นาท ี
คุณจะไดยินเสียงบ๊ีปยาวๆ ผานลําโพงมอนิเตอรท ี่ 0 นาที และฟงกชนัการเปล่ียนการดจะเร่ิมข้ึนอัตโนมัติ

โปรดดูรูปที่ 7.1
เปล่ียนการด ดังนี:้
1. เอาการดปจจุบันออก

- เมื่อเอาการดออก เคร่ืองบันทึกจะทําการบันทึกอยางตอเนือ่งไปยังบัฟเฟอรภายในของเคร่ืองบันทึก
2. ใสการดใหมภายในหนึง่นาทีเมื่อกดปุมเปล่ียนการด (5)

- เมื่อใสการดใหม ไฟลใหมจะเร่ิมใชวันที่และเวลาปจจบัุนเปนชือ่ไฟลโดยอัตโนมัติ 
ไฟลนี้จะมีการประชมุกอนหนานั้น 90 วินาที (60 วินาทีจากบัฟเฟอรภายใน และการประชมุ 30 
วินาทีสุดทายจากการดกอนหนานี้) 
คุณสมบัตินี้ยังสามารถถอดสคริปตแบบออฟไลนกอนทีก่ารประชมุจะส้ินสุด

7.5 ทดลองฟงและเลน
โปรดดูรูปที่ 7.1
โหมดทดลองฟงและเลนเปนโหมดที่คลายๆ กัน ความแตกตางระหวางสองโหมดนี้ คือ:

ทดลองฟง
ใชโหมดทดลองฟงเพ่ือฟงการประชุมกอนทีจ่ะเล นไปที่หองประชุม จะมีสัญญาณเสียงที่ลําโพงมอน ิเตอรหรือชุดหูฟง 
หากมีการเชือ่มตอ

หมายเหตุ
หากเพ่ิงเปดเครื่อง โหมดบันทกึจะถูกเลือกโดยอ ัตโนมัติ

หมายเหตุ
คุณสมบัติการบันทึกรองรับไฟลที่บันทึกสูงสุด 999 ไฟล

หมายเหตุ
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับชดุควบคุม คุณจะไดยินเสียงบ๊ีปผานชดุหฟูง และ LED สีน้ําเงนิจะกะพริบอยางรวดเร็ว (5Hz)
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เลน
ใชโหมดเลนเพ่ือเปดฟงการประชมุไปที่ผูรวมประชุม จะมีสัญญาณเสียงที่ลําโพงมอนิเตอรหรือชุดหูฟง 
หากมกีารเชื่อมตอ รวมทั้งทีลํ่าโพงของผูรวมประชุมดวย

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

ไอคอน ชื่อไอคอน ฟงกชันของไอคอน

ทดลองฟง เมื่อเลือกทดลองฟง ไอคอนนีจ้ะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

การเลน เมื่อเลือกเลน ไอคอนนี้จะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผล

เร่ิม  เร่ิมเซสชันทดลองฟงหรือเลนข้ึนอยูกับโหมดท ี่เลือก จะเลนไฟลแรกในรายการ 
เมื่อเลนไฟลนี ้ไฟลที่ใชไดถัดไปจะเร่ิม

หยุดการบันทึก
ชั่วคราว

หยุดเซสชันทดลองฟงหรือเลนชัว่คราวข้ึนอยูก ับโหมดที่เลือก 
เมื่อหยุดการทดลองฟงหรือการเลนชัว่คราว ไอคอนเร่ิมจะปรากฏข้ึนและเร่ิมกะพริบ 
กดปุมเร่ิมเพ่ือดําเนินการเซสชัน

หยุด หยุดเซสชันทดลองฟงหรือเลนข้ึนอยูกับโหมดท ีเลือก

กอนหนา ขามไปทีไ่ฟลกอนหนา (โปรดดูที่การยอนกลับอยางเร็ว) 
ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อมีไฟลที่ใชไดเทานั้น หมายเหตุ: 
ขามไปทีไ่ฟลสุดทายในรายการเมื่อมาถึงรายการเร่ิมตน

ถัดไป ขามไปทีไ่ฟลถัดไป (โปรดดูที่การเดินหนาอยางเร็ว) 
ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อมีไฟลที่ใชไดเทานั้น หมายเหตุ: 
ขามไปทีไ่ฟลแรกในรายการเมื่อมาถึงรายการสุดทาย

ยอนกลับอยาง
เร็ว

ยอนกลับอยางเร็วไปที่ไฟลเร่ิมตน (ความเร็วปกติ 10x) 
ไอคอนจะปรากฏหากกดปุมกอนหนาคางไว 2 วินาทีหรือนานกวานั้น

เดินหนาอยางเ
ร็ว

เดินหนาอยางรวดเร็วไปท่ีไฟลสุดทาย (ความเร ็วปกติ 10x) 
ไอคอนจะปรากฏหากกดปุมถัดไปคางไว 2 วินาทีหรือนานกวานัน้
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7.5.2 การทดลองฟงและการเลนไฟล
โปรดดูรูปที่ 7.1
ในการทดลองฟงและการเลนไฟล:
1. กดปุมเปล่ียนโหมด (1) เพ่ือเลือกโหมดที่ตองการ 

ไอคอนทดลองฟงและเลนจะแสดงที่มุมบนขวามือของจอแสดงผลข้ึนอยูกับโหมดที่เลือก
2. กดปุมเร่ิม (2) เพ่ือทดลองฟงหรือเลนไฟล แท็ก MP3 จะแสดงบนจอแสดงผล หากไมมีแท็ก MP3 

จะแสดงชื่อไฟลแทน 
3. ระหวางการทดลองฟงหรือเลน คุณสามารถ:

- สลับการทํางานระหวาง การทดลองฟงและการเลนโดยกดปุมเปล่ียนโหมด (1)
- กดปุมหยุดชั่วคราว (2) เพ่ือหยุดการเลนชัว่คราว
- กดปุมหยุดเพ่ือหยุดการทดลองฟงและการเลน
- ขามไปที่แทร็คกอนหนา (กดปุมยอนกลับอยางเร็วคางไว)
- ขามไปที่แทร็คถัดไป (กดปุมเดินหนาอยางเร็วคางไว)
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8 การแกปญหา

ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได วธีิแกปญหา

ไมมีการตอบสนองไมโครโฟนชั่ว
คราว 
และไมมีเสียงหรือเสียงเพ้ียนจา
กลําโพงเคร่ือง

สายสัญญาณหลักโอเวอรโหลด ลดการใชงานบนสายสัญญาณหลักโดย
ลดจํานวนเคร่ือง และ/
หรือความยาวสายสัญญาณหลัก

สัญญาณยอนกลับ: ระดับเสียงลําโพงดังเกินไป ลดอัตราการขยายสัญญาณโดยใชปุมคว
บคุมระดับเสียงสําหรับลําโพงของชดุผูรว
มประชุม/ประธานบนชุดควบคุม

หากมี 
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติอล

ระยะหางระหวางเคร่ืองนอยเกินไป 
(ไมโครโฟนกับลําโพงของเคร่ืองอ่ืน)

เพ่ิมระยะหางระหวางเคร่ือง

หากมี 
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติอล

ใกลกับชุดไมโครโฟนมากเกินไป 
เมื่อใชชดุหูฟงแบบเปด

เพ่ิมระยะหางระหวางชุดหูฟงกับไมโครโ
ฟน 
หรือยกเลิกการเชือ่มตอชุดหูฟงเมื่อไมใช
งาน

หากมี 
ใหเปดสวิตชวงจรปองกันสัญญาณยอนก
ลับแบบดิจติอล

ระบบบางสวนไมทํางาน การเดินสายสัญญาณหลักถูกขัดขวาง ตรวจสอบการเชือ่มตอสายสัญญาณหลั
กระหวางเคร่ืองกับชุดควบคุม 
และใชฟงกชนัทดสอบบนชุดควบคุม

ไมมีเสียงจากลําโพงของผูรว
มประชุม/ประธาน:

สวิตชแทรกอยูในตําแหนงทีไ่มถูกตอง ตรวจสอบวาสวิตชแทรกที่ดานหลังของชุ
ดควบคุมอยูในตําแหนง "1" หรือไม

ตําแหนงปุมควบคุมระดับเสียง ตรวจสอบวาปุมควบคุมระดับเสียงลําโพ
งของผูรวมประชุม/
ประธานบนชุดควบคุมไมไดอยูในตําแหน
งทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

ไมโครโฟนกําลังทํางานหรือมีการเชื่อมต
อชุดหูฟง

หมายเหตุ: 
เคร่ืองที่มีไมโครโฟนที่กําลังทํางาน 
หรือชุดหูฟงทีม่ีการเชื่อมตอมีการปดสวิต
ชลําโพง

นาฬิกาทรายกะพริบเร็วมาก: การด SD เต็ม ตรวจสอบการด SD และลบไฟล 
หากจําเปน

ใช PC เพ่ือฟอรแม็ตการด ใช FAT หรือ 
FAT32 หมายเหตุ: NTFS 
ไมสามารถใชรวมกันได
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การด SD มกีารปองกันการเขียน ถอดการด SD 
และเปดใชงานการปองกันการเขียน

การด SD ไมสามารถใชรวมกันได ใช PC เพ่ือฟอรแม็ตการด SD ใช FAT 
หรือ FAT32 หมายเหตุ: NTFS 
ไมสามารถใชรวมกันได

หมายเหตุ: ไมรองรับการด SD 
ที่มีความจมุากกวา 2 GB 

นาฬิกาทรายกะพริบเปนเวลา
นานหลังจากใสการด SD:

การด SD เกือบเต็ม ลบไฟล/การบันทึกเกา

ฟอรแม็ตการด SD

การด SD ชาเกินไป ใชการด SD ที่เร็วกวานี้

ไมมีไฟลท่ีบันทึกในการด SD: การด SD ถูกถอดออกระหวางการบันทึก ใหหยุดการบันทึกกอนถอดการด SD 
เสมอ

เลือกการเปล่ียนการด SD 
กอนถอดการด SD

การแสดงผลผูใชวางเปลา: ระหวางเปดเครื่องชุดควบคุม สาย USB 
เชื่อมตอกับชุดควบคุมและ PC ขณะที่ 
PC ปดสวิตช

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมกีารเชื่อมตอสา
ย USB ระหวางเปดเครื่องชดุควบคุม

ตรวจสอบใหแนใจวา PC 
ทํางานเต็มที่กอนเชื่อมตอสาย USB

ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได วิธีแกปญหา
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9 ขอมูลทางเทคนิค

9.1 ลกัษณะเฉพาะทางไฟฟาและเสยีงไฟฟาของระบบ

9.1.1 ชดุควบคุม (CU)

แรงดันไฟฟาสายเมน 100 - 240 Vac ± 10%, 50/60 Hz

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

การส้ินเปลืองพลังงาน 60 W

แหลงจายไฟ DC ไปยังชดุสนับสนุน 24V +/- 1V (กระแสไฟจํากัด)

เอาตพุตพิกัดสําหรับสายสัญญาณหลัก
ทั้งหมด

1.25A

ความถ่ีตัวอยาง:

- การบันทึก 32Khz

- การเลน 32, 44.1 และ 48Khz

อัตราบิต:

- การบันทึก 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/วินาที

- การเลน ทกุอัตราบิต

ส่ือ:

- แทก็ MP3 ใชรวมกันไดสอดคลองตาม ID3V2

- หนวยความจํา การด SD ไมเกิน 2 GB ใชรวมกันได (แนะนําใหใชการ ดความเร็วสูง)

สาย ชองตอโทรศัพท 
และอินพุตและเอาตพุตแทรก (แบบ 
Unbalanced):

- ความไวอินพุต -14 dBV / +11dBV (ตํ่าสุด/สูงสุด)

- อินพุตอิมพิแดนส 33 kOhm

- ระดับเอาตพุต -14 dBV / +11dBV (ตํ่าสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส 500 Ohm

อินพุต/เอาตพุตเครื่องบันทึก (แบบ 
Unbalanced) - โมโน:

- ความไวอินพุต - 20 dBV / + 5 dBV (ตํ่าสุด/สูงสุด)

- การปรับความไวอินพุต +0 / -20 dB

- อินพุตอิมพิแดนส 47 kOhm (สําหรับชองสัญญาณ L และ R)

- ระดับเอาตพุต - 20 dBV/ + 5 dBV (ตํ่าสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส 500 Ohm

อินพุตไมโครโฟนภายนอก (แบบ 
Balanced):
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- ความไวอินพุต - 56 dBV (- 6 dBV ผานอะแดปเตอรที่ใหมา)

- การปรับความไวอินพุต +6 dB / -6 dB

- แหลงจายไฟ Phantom 12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%) (แหลงจายไฟ Phantom 
ไมพรอมใชงานเมื่อใชอะแดปเตอรที่ใหมา)

ลําโพงมอนิเตอร:

- ระดับเอาตพุตที่ 0.5 ม. 72 dB SPL/ 82 dB SPL (ตํ่าสุด/สูงสุด)

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

- อิมพิแดนส 25 ohm

- การควบคุมระดับเสียง ชวงการลดทอนสัญญาณ 50 dB

ชุดหูฟงมอนิเตอร:

- ระดับเอาตพุต -8 dBV/ +2 dBV (ตํ่าสุด/สูงสุด)

- เอาตพุตอิมพิแดนส 22 Ohm

- การเชือ่มตอเอาตพุต ชองเสียบแจ็คสเตริโอ (เอาตพุตแบบโมโน)

- อิมพิแดนสทีใ่ชได ทุกอิมพิแดนส

- การควบคุมระดับเสียง ชวงการลดทอนสัญญาณ 50 dB

ปุมควบคุมระดับเสียงลําโพง:

- 
สําหรับชดุผูรวมประชุมและชุดประธาน

ปดเสียง (การลดทอนสัญญาณ 50 dB) + 10 สเต็ปของ 1.9 dB

ระดับคาขีดจํากัดของอุปกรณจํากัดสัญ
ญาณ:

- ถึงลําโพง / ชุดหูฟงเคร่ือง สูงกวาระดับที่กําหนด 10 dB

การลดอัตราการขยายสัญญาณเนื่องจ
าก NOM:

- จํานวนไมโครโฟนที่เปดอยู NOM +/- 1 dB

ฟงกชันปดไมโครโฟนอัตโนมัติที่เลือกได
บนชุดควบคุมและชดุแหลงจายไฟ

หลังจากประมาณ 30 วินาที ไมมีเสียงพูด (ระดับเสียงตํ่ากวา 64 dB SPL) 
ไมโครโฟนจะปดสวิตชโดยอัตโนมัติ

ขอจํากัดของระบบ: จํานวนชุดผูรวมประชุม / ชุดประธานที่เชื่อมตอกับชุดควบคุม

- จํานวนสูงสุดทั้งหมด 50

- 
จํานวนสูงสุดตอเอาตพุตของสายสัญญ
าณหลัก

25

- 
ความยาวสูงสุดของสายผานที่ใชการเดิ
นสายมาตรฐาน CCS 900 Ultro

100 ม. (328 ฟุต)
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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.

เวลาที่ระบุในตารางอาจแตกตางกันเล็กนอยข้ึนอยูกับการด SD
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9.1.2 เครื่องทีใ่ชรวมกัน
ไมโครโฟนของผูรวมประชุมที่มีการเชื่อมโยงการสงสัญญาณไปยังชดุหูฟงของผูรวมประชุมและเอาตพุตเสริม

9.2 ขอมูลลักษณะอุปกรณ

9.2.1 ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ

9.2.2 ชุดผูรวมประชมุและชดุประธาน

ความถ่ีตอบสนอง ความทนทาน 25 Hz ถึง 12.5 kHz ตามมาตรฐาน IEC 60914

คาความเพ้ียนเชิงฮารมอนิกโดยรวมเมื่
อโอเวอรโหลด:

- ในระดับอินพุตที่กําหนด (85 dB SPL) < 0.5%

- ในระดับอินพุตสูงสุด (110 dB SPL) < 3%

การติดต้ัง ต้ังอิสระบนโตะหรือติดต้ังในชดุตูชั้นวาง 19 น ิ้ว (ตองใช 3HU (ชดุความสูง) 
ที่มีชุดตัวยึด LBB 3311/00) 
ขอมูลเก่ียวกับวิธติีดต้ังตัวยึดแบบฝงเรียบกับโตะ

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)

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

น้ําหนัก ประมาณ 1 กก. (2.2 ปอนด)

สี (ดานบนและฐาน) สีเทาเขม (PH 10736)
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9.3 ขอมูลทัว่ไป

9.3.1 เง่ือนไขสภาพแวดลอมของระบบ

ชวงอุณหภูมิ:

- การจัดเก็บและการเคล่ือนยาย -20 ถึง +70°C (-4 ถึง +158°F)

- การทํางาน +5 ถึง +45°C (+41 ถึง 113°F)

ความชื้นโดยรอบ:

- การทํางาน 20% - 95% RH

- การจัดเก็บและการเคล่ือนยาย 0% - 99% RH

ความดันอากาศ 600 mBar - 1100 mBar

ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 60065 และตามมาตรฐาน UL 60065

การทนตอการเปล่ียนแปลงแบบเฉียบพ
ลัน, แรงส่ันสะเทือน, การตกกระแทก 
และการเคล่ือนยาย

ตามมาตรฐาน IEC 60068, การเพ่ิมข้ึน 5G

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

การปองกัน EMC ตามมาตรฐาน EN 55103-2

การอนุมัติ EMC ติดดวยเคร่ืองหมาย CE

ฮารมอนิกของสายเมน EN 61000-3-2 และ EN61000-3-3

การเคล่ือนยาย AV18-Q0681
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9.3.2 ชวงอุปกรณ

ชุดควบคุมและแหลงจายไฟ CCS-CU
CCS-CUD (มวีงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบดิจติอล)
CCS-CURD 
(มกีารบันทึกและวงจรปองกันสัญญาณยอนกลับแบบด ิจิตอล)

ชุดติดต้ังตูชั้นวาง 19 นิ้ว LBB 3311/00

ตัวยึดสําหรับการติดต้ังแบบฝงเรียบ สามารถทําไดเฉพาะที่ตามภาพประกอบในบทที ่10.2

ชุดผูรวมประชมุ CCS-DS (ไมโครโฟนส้ัน)
CCS-DL (ไมโครโฟนยาว)

ชุดประธาน CCS-CMS (ไมโครโฟนส้ัน)CCS-CML (ไมโครโฟนยาว)

สายติดต้ังพรอมข้ัวตอ 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)

กระเปาสําหรับเคล่ือนยายสําหรับชดุผูร
วมประชุมและชุดประธาน 10 ชุด 
ที่มีไมโครโฟนมาตรฐาน

CCS-SC10

กระเปาสําหรับเคล่ือนยายสําหรับชดุคว
บคุม 1 ชุด, 
ชุดผูรวมประชมุและชุดประธาน 6 ชดุ 
ที่มีไมโครโฟนมาตรฐาน (ส้ัน) 
และสายตอ 

CCS-SC6
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10 ภาคผนวก

10.1 การกําหนดคาขา

รูป 10.1 ภาพรวมข้ัวตอ

10.1.1 การเชื่อมตอสายสัญญาณหลัก (A)
1. สายสนับสนุนสัญญาณเสียง
2. GND
3. สายกระจายสัญญาณเสียง
4. สายควบคุม 1
5. สายควบคุม 2
6. แหลงจายไฟ V+
7. แหลงจายไฟ V-

10.1.2 ไมโครโฟนภายนอก (XLR) (B)
1. GND (0V, แหลงจายไฟ Phantom)
2. สัญญาณ+ (+12V, แหลงจายไฟ Phantom)
3. สัญญาณ- (-12V, แหลงจายไฟ Phantom)

- แหลงจายไฟ Phantom ตามมาตรฐาน DIN45596

10.1.3 ข้ัวตอ CINCH (C)
1. สัญญาณ+
2. จอ

10.1.4 ข้ัวตอหลัก (D)
1. เมน
2. สายดิน
3. เมน
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10.1.5 ปลั๊กแบบแจ็คชดุหูฟง (3.5มม.) (E)
1. สายทิป (สัญญาณ+)
2. แหวน (สัญญาณ -)
3. ปลอกหุม (สายดิน/หนาจอไฟฟา)
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10.1.6 แผนผังข้ัวตอ LBB 3316/00

รูป 10.2 การเชื่อมตอขาข้ัวตอ

หมายเลขขา สี

1 สีขาว

2 ชิลด

3 สีมวง

4 สีเหลือง

5 สีเขียว

6 สีแดง

7 สีน้ําเงนิ
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10.2 คําแนะนําในการติดตั้ง
สามารถติดต้ังชดุควบคุมไดแตกตางกัน 3 วิธี:
- ตูชั้นวาง 19 นิ้ว ใชชดุติดต้ังตูชั้นวาง 19 นิว้ LBB 3311/00 วางแผง 1HU 

เปลาเหนอืชดุควบคุมเพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการเชื่อมตอสาย
- ติดต้ังกับโตะโดยใชตัวยึดติดต้ังแบบฝง
- บนโตะ ดังนั้น ใหเจาะรู 4 รูบนโตะและใชสกรู M3 4 ตัว (B) ยึดชดุควบคุมใหแนน
สามารถยึดชุดผูรวมประชุมและชดุประธานกับโตะเทานั้น ดังนั้น ใหเจาะรู 2 รูบนโตะและใชสกรู M3 แบบยึดตัวเอง 2 
ตัว (A) ยึดชดุควบคุมใหแนน

รูป 10.3 การติดต้ังกับโตะ

รูป 10.4 การติดต้ังบนโตะ

หมายเหตุ
เมื่ออุปกรณยึดกับพื้นเรียบแลว จะไมผานการรับรองมาตรฐาน UL/CSA อีกตอไป  
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10.3 ตวัยึดสําหรบัการตดิตั้งแบบฝงเรียบ
รูปดานลางมีขอมูลทีจ่ําเปนเก่ียวกับวิธีใช ตัวยึดติดต้ังแบบฝงเรียบติดต้ังชุดควบคุมกับโตะ

รูป 10.5
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