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Bezpieczeństwo
Przed instalacją lub rozpoczęciem eksploatacji tego produktu zawsze należy zapoznać się z
dokumentem Ważne instrukcje bezpieczeństwa, który jest dostępny w osobnej wielojęzycznej
publikacji: Ważne instrukcje bezpieczeństwa (Safety_ML). Instrukcje te są dostarczane z
każdym urządzeniem, które może być podłączone do sieci elektrycznej.
Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne
Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są już używane, należy przekazać do utylizacji
w odpowiednich zakładach przetwórczych (zgodnie z dyrektywą UE o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym).
Aby usunąć stare urządzenia elektryczne i elektroniczne, należy skorzystać z odpowiedniego
systemu zwrotu i odbioru sprzętu stosowanego w danym kraju.
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–

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem elementów systemu Cyfrowy system dyskusyjny
CCS 1000 należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

–

Całą dokumentację dostarczoną wraz z produktami należy zachować na przyszłość.

Przeznaczenie instrukcji

2.1

Niniejsza instrukcja zawiera informacje wymagane podczas instalacji, konfiguracji, obsługi i
konserwacji elementów wchodzących w skład systemu Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000.
Aktualne wersje dokumentów i informacje na temat produktów można znaleźć na stronie
www.boschsecurity.com.

Dokument elektroniczny

2.2

Instrukcja obsługi jest dostępna w wersji elektronicznej w formacie PDF opracowanym przez
firmę Adobe.
Informacje na temat produktu można również znaleźć na stronie www.boschsecurity.com.

Odbiorcy

2.3

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla instalatorów, serwisantów i użytkowników systemu
Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000.

Powiadomienia i znaki informacyjne

2.4

W niniejszej instrukcji mogą być stosowane cztery rodzaje znaków. Typ znaku jest ściśle
związany ze skutkami, jakie mogą być wynikiem niedostosowania się do niego. Znaki te są
następujące (od najmniej groźnego w skutkach):
Uwaga!
Dodatkowe informacje. Zwykle niestosowanie się do tych uwag nie powinno skutkować
uszkodzeniem sprzętu ani obrażeniami osób.
Przestroga!

!

Zlekceważenie powiadomienia grozi uszkodzeniem urządzeń lub mienia, bądź lekkimi
obrażeniami osób.
Ostrzeżenie!

!

Zlekceważenie powiadomienia grozi poważnym uszkodzeniem urządzeń lub mienia, bądź
poważnymi obrażeniami osób.

Niebezpieczeństwo!
Zlekceważenie powiadomienia może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

2.5

Prawa autorskie i informacje prawne
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i przekazywanie niniejszego dokumentu w dowolnej
formie i dowolnymi środkami, w tym elektronicznymi, mechanicznymi, przez kopiowanie lub
rejestrację, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Aby uzyskać zgodę na
publikację całości lub fragmentów niniejszego dokumentu, należy skontaktować się z firmą
Bosch Security Systems B.V..

2014.10 | V1.1 |

Instrukcja obsługi

Bosch Security Systems B.V.

Cyfrowy system dyskusyjny

Informacje dotyczące instrukcji | pl

7

Treść i ilustracje w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Historia dokumentu
Data

Wersja dokumentu

Powód

2014.09

1.0

Wydanie 1.

2014.10

V1.1

Zdjęcie na okładce i sekcje: 2.6, 3, 4, 4.3, 4.5, 6, 6.1,

publikacji

6.2, 7, 7.1, 7.3, 7.3.1 (w tym ilustracja), 7.3.3, 7.3.4,
7.3.5 (w tym ilustracja), 7.3.6, 7.3.8 poddane
zmianom.
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Przegląd systemu
6
8
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7
5
5
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Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 jest systemem konferencyjnym typu plug‑and‑play z
możliwością podłączania w trakcie pracy, który idealnie nadaje się do małych i średnich
rozmiarów pomieszczeń konferencyjnych, takich jak sale obrad w budynkach samorządowych,
lokalne centra biznesowe i sale rozpraw. System dyskusyjny składa się z następujących
elementów głównych:
1.

Jednostka sterująca. Dostępne są dwa typy jednostek sterujących: CCSD-CU i CCSDCURD. Funkcje tych jednostek i różnice między nimi opisano w sekcji Jednostka sterująca
CCSD-CU(RD), Strona 10.

2.

Pulpity dyskusyjne, które można skonfigurować jako urządzenia typu uczestnik (2) lub

3.

Moduł przewodniczącego.

przewodniczący (3).
4.

Kabel urządzenia Pulpit dyskusyjny oraz kable przedłużające, jeżeli są wymagane: do
wzajemnego podłączania urządzeń Pulpity dyskusyjne oraz do łączenia z urządzeniem
Jednostka sterująca w konfiguracji łańcuchowej.

5.

Kabel Ethernet. Port Ethernet jest przeznaczony do łączenia z komputerem sterującym,
kamerami IP i innymi urządzeniami służącymi wyłącznie do obsługi systemu CCS 1000 D.

6.

PC (opcja): może służyć do zarządzania spotkaniami oraz ich przygotowywania, a także do

7.

Opcjonalny przełącznik Ethernet: kieruje dane systemowe przez sieć Ethernet.

8.

Opcjonalna kamera HD Conference Dome: rejestruje obraz przemawiającego uczestnika.

konfigurowania systemu.
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Opcjonalny bezprzewodowy punkt dostępu lub router: stosowany w przypadku
korzystania z tabletów bezprzewodowych.

10. Opcjonalny tablet może służyć do zarządzania spotkaniami oraz ich przygotowywania, a
także do konfigurowania systemu.
–

3.1

Do systemu można podłączyć opcjonalne wyposażenie peryferyjne, takie jak sprzęt audio.

Jednostka sterująca CCSD-CU(RD)

Rysunek 3.1: CCSD-CU

Rysunek 3.2: CCSD-CURD

Jednostka sterująca jest najważniejszym elementem systemu Cyfrowy system dyskusyjny
CCS 1000. Jej główne zadania to:
–

Zapewnianie interfejsu do łączenia urządzeń Pulpity dyskusyjne z wyposażeniem
peryferyjnym.

–

Doprowadzenie zasilania prądem stałym do wszystkich urządzeń Pulpity dyskusyjne
podłączonych do systemu.

–

Monitorowanie i sterowanie systemem Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000.

Przyciski dotykowe i kontrolki LED na panelu przednim służą do konfigurowania i obsługi
urządzenia Jednostka sterująca.
Jednostka sterująca może komunikować się z aplikacją przeglądarka internetowa
zainstalowaną na tablecie, laptopie lub komputerze PC. Aplikacja przeglądarka internetowa
może służyć do przeglądania oraz zarządzania podstawową i zaawansowaną konfiguracją
systemu, np. w zakresie zarządzania mikrofonami i opcji zapisu cyfrowego. Zmiany konfiguracji
urządzenia Jednostka sterująca są automatycznie aktualizowane w aplikacji przeglądarka
internetowa i odwrotnie.
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Jednostka sterująca z obsługą zapisu w formacie MP3 i
cyfrowym eliminatorem sprzężeń akustycznych

Rysunek 3.3: CCSD-CURD

CCSD-CURD Jednostka sterująca oferuje następujące elementy dodatkowe:
–

Wbudowany rejestrator MP3 z pamięcią wewnętrzną i możliwością zapisu w pamięci USB.

–

Wbudowana cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych (Digital Acoustic Feedback
Suppression, DAFS).

–

Wbudowany głośnik i gniazdo słuchawek z regulacją głośności języka źródłowego lub
nagrań.

–

Dodatkowe wyjścia RCA do nagrywania z poszczególnych mikrofonów, np. do nagrywania
z poszczególnych mikrofonów na sali sądowej.

3.3

Pulpit dyskusyjny CCSD-Dx

Rysunek 3.4: CCSD-Dx

CCSD-Dx Pulpit dyskusyjny to urządzenie, dzięki któremu uczestnik może brać udział w
dyskusji używając mikrofonu oraz słuchać przebiegu poprzez wbudowany głośnik lub
(opcjonalne) słuchawki. Pulpit dyskusyjny oferuje następujące elementy główne:
–

Przycisk mikrofonu do jego włączania i wyłączania.

–

Kontrolka LED nad przyciskiem mikrofonu i wskaźnik pierścieniowy w głowicy mikrofonu.

–

Pokrętło z boku urządzenia służące do regulacji głośności w słuchawkach.

Pulpit dyskusyjny można łatwo skonfigurować jako „urządzenie typu uczestnik” lub
„urządzenie typu przewodniczący”, dzięki któremu użytkownik może występować na spotkaniu
jako przewodniczący. Patrz Pulpit dyskusyjny, Strona 29.
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Planowanie
Przed przystąpieniem do korzystania z systemu Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 należy
zapoznać się z niniejszą sekcją, aby zapewnić dostępność wszystkich elementów potrzebnych
do podłączenia i obsługi systemu. Sekcja ta zawiera również ważne informacje na temat liczby
urządzeń Pulpity dyskusyjne, które można podłączyć do systemu, jeżeli są wymagane kable
przedłużające. Patrz Dozwolona liczba urządzeń dyskusyjnych w systemie, Strona 17.

4.1

Rozpakowanie
Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania sprzętu oraz postępowania z nim.
Jeżeli którykolwiek element jest uszkodzony, należy natychmiast poinformować kuriera. W
razie wykrycia braku jakichkolwiek elementów należy powiadomić lokalnego przedstawiciela
firmy Bosch.
Oryginalne opakowanie zapewnia bezpieczny transport produktów i w razie potrzeby należy je
wykorzystać do zwrotu produktów.

4.2

Dostarczane produkty
Należy upewnić się, że dostarczony system zawiera następujące elementy:
Liczba

Element

1

CCSD-CU Jednostka sterująca lub CCSD-CURD Jednostka sterująca

1

Kabel zasilania sieciowego

1

Zasilacz 24 VDC

2

Zestaw przycisków dla przewodniczącego do pulpit dyskusyjny

1

Narzędzie do wymiany przycisków

1

Zestaw nóżek w przypadku używania na stole

1

Zestaw zaczepów montażowych 19" 1U

1

Instrukcje bezpieczeństwa

1

DVD z instrukcją obsługi i narzędziami wspomagającymi
Pulpit dyskusyjny CCSD‑Dx
Z tym produktem nie są dostarczane dodatkowe elementy

2014.10 | V1.1 |
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Elementy dodatkowe
W razie potrzeby z systemem Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 można użytkować
następujące elementy dodatkowe:

Kable przedłużające serii LBB 4116 — te zatwierdzone do użytku kable można podłączyć
między urządzeniem Jednostka sterująca i pierwszym urządzeniem Pulpit dyskusyjny w
konfiguracji łańcuchowej lub między dowolnymi dwoma urządzeniami Pulpit dyskusyjny. Jeżeli
do okablowania systemu konieczne jest dodanie jednego lub dwóch kabli przedłużających,
należy postępować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie Dozwolona liczba
urządzeń dyskusyjnych w systemie, Strona 17.
Z systemem Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 można stosować standardowe kable
przedłużające wyszczególnione w poniższej tabeli:
Numer modelu

Długość kabla

LBB 4116/02

2m

LBB 4116/05

5m

LBB 4116/10

10 m

LBB 4116/15

15 m

LBB 4116/20

20 m

LBB 4116/25

25 m

Bosch Security Systems B.V.
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Kabel instalacyjny LBB 4116/00 o długości 100 m — ten zwój kabla wraz ze złączami
LBB 4119 można wykorzystać do wykonywania kabli przedłużających o niestandardowej
długości. Patrz Wykonywanie niestandardowych kabli przedłużających, Strona 16.

Złącza LBB 4119 (25 par) — pary złączy do zakańczania kabli przedłużających wykonanych ze
zwoju kabla LBB 4116/00.

Zaciski kablowe DCN‑DISCLM (25 szt.) — zaciski kablowe można wykorzystać do mocowania
złącza urządzenia Pulpit dyskusyjny do kolejnego urządzenia Pulpit dyskusyjny w konfiguracji
łańcuchowej.
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Klamry kablowe LBB 4117/00 (25 szt.) — kable kablowe można wykorzystać do blokowania
złączy kabli przedłużających. Do każdego złącza męskiego/żeńskiego jest wymagana jedna
klamra kablowa.
Karta pamięci USB (tylko CCSD‑CURD) — karta pamięci USB jest potrzebna, gdy jest
wymagane nagrywanie dyskusji bezpośrednio na urządzenie zewnętrzne. Karta pamięci USB
musi mieć następujące parametry:
–

Preferowany typ: Sandisk

–

Rozmiar maksymalny: 128 GB

–

Formatowanie: system plików FAT32

Jeśli karta pamięci USB nie została sformatowana w systemie plików FAT32, nagrywanie nie
jest możliwe. Pamięć wewnętrzna mieści maksymalnie 8 godzin dyskusji zapisanej z najniższą
przepływnością. Przegląd czasu nagrywania w zależności od przepływności: Dane techniczne,
Strona 51.
Uwaga!
Kart pamięci USB o pojemności powyżej 32 GB nie można sformatować przy użyciu
standardowego narzędzia formatującego dostępnego w systemie Windows. Należy to zrobić
przy użyciu narzędzia specjalnego, które można znaleźć na płycie DVD.

Kabel USB ze złączem micro USB — jest wymagany w razie konieczności przesyłania
zawartości pamięci wewnętrznej (nagrań) do komputera PC.
Kabel RJ45 Ethernet — jest wymagany do podłączenia laptopa lub komputera PC do
urządzenia Jednostka sterująca w celu obsługi aplikacji przeglądarka internetowa i
podłączania kamer systemowych.
Kable RCA — są wymagane do podłączenia do urządzenia Jednostka sterująca opcjonalnego
sprzętu audio, takiego jak wzmacniacze.
Kabel XLR — jest wymagany do podłączenia zewnętrznego mikrofonu do urządzenia Jednostka
sterująca.
Bezprzewodowy punkt dostępu (AP) — standardowy bezprzewodowy punkt dostępu lub
router jest wymagany do łączenia z systemem sprzętu obsługującego technologię WiFi.
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Wykonywanie niestandardowych kabli przedłużających
Niestandardowe kable przedłużające można wykonać z kabla instalacyjnego LBB 4116/00 DCN
o długości 100 m i złączy LBB 4119/00 DCN (25 par), zgodnie z informacjami w niniejszej
sekcji:
Plug
Socket

Rysunek 4.1: Wtyczka i gniazdko kabla przedłużającego
3
4
5

3
2

2

1

1

6
Plug

4
5
6
Socket

Rysunek 4.2: Numery styków we wtyczce i gniazdku

1
5
2
4
3
6
GND
Rysunek 4.3: Połączenia kabla przedłużającego

Styk

Sygnał

Kolor

1

Połączenie podrzędne — masa

---

2

Połączenie podrzędne — dane

Kolor zielony

3

+40 V (DC)

Brązowy

4

Połączenie nadrzędne — dane

Biały

5

Połączenie nadrzędne — masa

---

6

+40 V (DC)

Niebieski

Tabela 4.1: Połączenia kabla przedłużającego
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Dozwolona liczba urządzeń dyskusyjnych w systemie
Podłączenie kabla przedłużającego do okablowania systemowego ma bezpośredni wpływ na
zasilanie, do którego dostęp mają urządzenia Pulpity dyskusyjne. Im dłuższy kabel
przedłużający, tym mniej urządzeń Pulpity dyskusyjne można podłączyć do systemu.
–

W razie braku kabli przedłużających podłączonych do okablowania systemowego do
każdego wyjścia magistrali urządzenia Jednostka sterująca można podłączyć maksymalnie
40 urządzeń Pulpity dyskusyjne w konfiguracji łańcuchowej.

–

Aby podłączyć kable przedłużającego do okablowania systemowego, należy na podstawie
poniższej tabeli określić łączną liczbę urządzeń Pulpity dyskusyjne, które można
podłączyć do każdego wyjścia magistrali urządzenia Jednostka sterująca.

–

Do każdego wyjścia magistrali należy podłączać identyczne liczby urządzeń Pulpit
dyskusyjny.

Łączna liczba kabli

Pulpity dyskusyjne na

przedłużających na

magistralę

magistralę
0 ÷ 20 m

40

20 ÷ 22 m

39

22 ÷ 24 m

38

24 ÷ 26 m

37

26 ÷ 28 m

36

28 ÷ 30 m

35

30 ÷ 32 m

34

32 ÷ 34 m

33

34 ÷ 36 m

32

36 ÷ 38 m

31

38 ÷ 40 m

30

40 ÷ 42 m

29

42 ÷ 44 m

28

44 ÷ 46 m

27

46 ÷ 48 m

26

48 ÷ 50 m

25

50 ÷ 52 m

24

52 ÷ 54 m

23

54 ÷ 56 m

22

56 ÷ 58 m

21

58 ÷ 60 m

20

60 ÷ 62 m

19
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Łączna liczba kabli

Pulpity dyskusyjne na

przedłużających na

magistralę

magistralę
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62 ÷ 64 m

18

64 ÷ 66 m

17

66 ÷ 68 m

16

68 ÷ 70 m

15

70 ÷ 72 m

14

72 ÷ 74 m

13

74 ÷ 76 m

12

76 ÷ 78 m

11

78 ÷ 80 m

10

80 ÷ 82 m

9

82 ÷ 84 m

8

84 ÷ 86 m

7

86 ÷ 88 m

6

88 ÷ 90 m

5

Instrukcja obsługi

Bosch Security Systems B.V.

Cyfrowy system dyskusyjny

Instalacja | pl

5

Instalacja

5.1

Montaż jednostki sterującej w szafie typu Rack 19”

19

Jednostka sterująca może zostać umieszczona na stole lub zamontowana w szafie typu
Rack 19”:

Rysunek 5.1: Jednostka sterująca — montaż w szafie typu Rack 19”

Użyć dostarczonych w zestawie wsporników do montażu w szafie typu Rack 19” wraz ze
śrubami w celu zamontowania urządzenia Jednostka sterująca w szafie typu Rack 19”:
Należy upewnić się, że:
–

podczas podnoszenia urządzenia Jednostka sterująca są zachowywane odpowiednie
środki bezpieczeństwa,

–

szafa typu Rack umożliwia utrzymanie masy urządzenia Jednostka sterująca,

–

otwory wentylacyjne z boku urządzenia nie są zasłonięte,

–

temperatura w szafie typu Rack 19” nie przekracza +45°C.
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6

Połączenia

6.1

Podłączanie elementów systemu

1
6

3
6

2
6
2
6

2
6

2
6

Rysunek 6.1: Podłączanie pulpitów dyskusyjnych

Szczegółowe informacje na temat połączeń systemu Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000
można znaleźć w sekcjach Złącza jednostki sterującej, Strona 21 i Złącza pulpitu dyskusyjnego,
Strona 23.
1.

Podłączyć urządzenia Pulpity dyskusyjne (2) w konfiguracji łańcuchowej do złączy
magistralowych znajdujących się w tylnej części urządzenia Jednostka sterująca (1). Do
każdego złącza magistrali można podłączyć maksymalnie 40 urządzeń Pulpity dyskusyjne.
Do każdego wyjścia magistrali należy podłączać identyczne liczby urządzeń Pulpit
dyskusyjny. Instrukcje podłączania przewodów przedłużających (3) do okablowania
systemowego można znaleźć sekcji Dozwolona liczba urządzeń dyskusyjnych w systemie,
Strona 17.

2.

Kable systemowe należy w razie potrzeby przymocować zaciskami i klamrami kablowymi.

3.

Aby korzystać z aplikacji przeglądarka internetowa lub kamer systemowych wspólnie z
systemem Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000, należy podłączyć kabel RJ45 Ethernet
do złącza sieciowego w tylnej części urządzenia Jednostka sterująca.

4.
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5.
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Za pomocą kabli RCA należy podłączyć sprzęt audio do złączy wejść i wyjść fonicznych
znajdujących się w tylnej części urządzenia Jednostka sterująca. Wejścia i wyjścia nie
posiadają separacji galwanicznej. Jeżeli separacja galwaniczna jest wymagana (np. w celu
uniknięcia tętnienia), należy ją zapewnić we własnym zakresie.

6.

Podłączyć dostarczone w zestawie złącze zasilania 24 VDC do złącza zasilania
znajdującego się w tylnej części urządzenia Jednostka sterująca.

7.

Podłączyć wtyczkę zasilania sieciowego zasilacza 24 VDC do gniazdka zasilania
sieciowego.
–

System włącza się automatycznie po podłączeniu do gniazdka zasilania sieciowego.
Umożliwia to przywrócenie sprawności systemu po awarii zasilania.

Patrz także
–

Pulpit dyskusyjny, Strona 29

Złącza jednostki sterującej

6.2
1

3

2

4

5 6 7 8

3

9

10
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13

14

Rysunek 6.2: Widok urządzenia CCSD-CURD od tyłuJednostka sterująca

Urządzenie CCSD-CURD Jednostka sterująca jest wyposażone w dodatkowe złącza
przedstawione w poniższej tabeli:
Nr

Pozycja

Opis

1

Etykieta FCC

Etykieta dotycząca deklaracji zgodności FCC.

2

Port USB

Złącze micro USB do przesyłania zawartości pamięci wewnętrznej

(Tylko CCSD‑CURD)

(nagrań) do komputera PC.
Uwaga: złącza micro USB nie można używać do bezpośredniego
nagrywania dyskusji na urządzenie USB. W tym celu należy skorzystać z
większego złącza USB na panelu przednim urządzenia.
Uwaga: nagrań nie można zapisywać w pamięci wewnętrznej w trakcie
przesyłania plików.
Uwaga: Nagrania są zapisywane jako pliki o nazwach IM/USB:xxxxxxxxxxxxxx‑Floor.mp3 i IM/USB:xxxxxxxx-xxxxxx‑Outputx.mp3.

3

Wyjście foniczne RCA (tylko

Cztery złącza wyjść fonicznych RCA do nagrywania z poszczególnych

CCSD‑CURD)

mikrofonów, np. do nagrywania z poszczególnych mikrofonów na sali
sądowej.

4

Etykieta produktu

Etykieta z informacjami na temat produktu, takimi jak: typ produktu,
numer seryjny, dane techniczne i oznaczenie CE.
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Nr

Pozycja

Opis

5

Wyjście foniczne RCA (1)

Złącze wyjścia fonicznego do podłączania wzmacniacza dźwięku do
systemu dyskusyjnego. Umożliwia transmisję przebiegu obrad
publiczności w tym samym pomieszczeniu lub pomieszczeniu sąsiednim.

6

Wyjście foniczne RCA (2)

Do użytku z wejściem fonicznym RCA (2).
Złącze wyjścia fonicznego wykorzystywane do:
–

podłączania rejestratora zewnętrznego,

–

podłączania zewnętrznego urządzenia przetwarzania sygnału audio
(połączenie insertowe),

–

umożliwiania uczestnikowi zdalnemu dołączania do dyskusji za
pośrednictwem połączenia telefonicznego/wizyjnego (połączenie
telefoniczne/miks minus),

–

dystrybucji sygnału głośnika uczestnika do wzmacniacza dźwięku.

Uwaga: do wyjścia fonicznego (2) można jednocześnie podłączyć tylko
jedno urządzenie audio. Wyjście można skonfigurować wybierając
wymaganą opcję w aplikacji przeglądarka internetowa. Patrz Ustawienia
systemu, Strona 37 > Dźwięk..
7

Wejście foniczne RCA (1)

Złącze wejścia fonicznego języka źródłowego służące do podłączania
zewnętrznego źródła dźwięku, np. odtwarzacza CD lub DVD.

8

Wejście foniczne RCA (2)

Do użytku z wyjściem fonicznym RCA (2).
Wejście foniczne można wykorzystać do kierowania zewnętrznego
sygnału fonicznego do systemu, który jest kierowany do głośników
urządzeń. W interfejsie sieciowym ustawienie trybu wejścia/wyjścia 2
zależy od tego, czy wejście to jest skonfigurowane do połączenia
insertowego czy też miks minus.
Złącze wejścia fonicznego wykorzystywane do:
–

podłączania zewnętrznego urządzenia przetwarzania sygnału audio
(połączenie insertowe),

–

umożliwiania uczestnikowi zdalnemu dołączania do dyskusji za
pośrednictwem połączenia telefonicznego/wizyjnego (połączenie
telefoniczne/miks minus),

–

Uwaga: do wyjścia fonicznego (2) można jednocześnie podłączyć
tylko jedno urządzenie audio. Wyjście można skonfigurować
wybierając wymaganą opcję w aplikacji przeglądarka internetowa.
Patrz Ustawienia systemu, Strona 37 > Dźwięk.

9

RCA – dźwięk

Dodatkowe złącza wejść/wyjść fonicznych o identycznych funkcjach jak
elementy od 5 do 8. Te dodatkowe złącza foniczne można wykorzystać z
odpowiadającym im złączem fonicznym do zwiększenia mocy sygnału
audio.

10

Mikrofon

Trójstykowe żeńskie złącze foniczne XLR mikrofonu (otoczenia) z
zasilaniem fantomowym do podłączania mikrofonu zewnętrznego. To
wejście jest współdzielone z wejściem fonicznym 1 i musi zostać
włączone w aplikacji przeglądarka internetowa (po włączeniu nie można
używać wejścia 1).

11

Magistrala (1)

Sześciostykowe okrągłe złącze żeńskie do podłączania pulpitów
dyskusyjnych.
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Nr

Pozycja

Opis

12

Magistrala (2)

Sześciostykowe okrągłe złącze żeńskie do podłączania pulpitów

23

dyskusyjnych.
13

Sieć

Gniazdo RJ45 Ethernet do podłączania kabla sieciowego. Port Ethernet
jest przeznaczony do łączenia z komputerem sterującym, kamerami IP i
innymi urządzeniami służącymi wyłącznie do obsługi systemu
CCS1000D.

14

Zasilanie 24 V 6 A

Czterostykowe okrągłe złącze żeńskie do podłączania zasilacza 24 VDC.

Uwaga!
Wejścia/wyjścia foniczne są monofoniczne, jednak można do nich podłączać stereofoniczne
kable RCA.

6.3

Złącza pulpitu dyskusyjnego

1
6

1
6
3
6

2
6
Rysunek 6.3: Pulpit dyskusyjny — widok od tyłu i z boku
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Nr

Pozycja

Opis

1

Słuchawki

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm (z boku urządzenia).

2

Złącze magistrali

Kabel 2 m z 6‑stykowym okrągłym złączem męskim i zaciskiem do
podłączania urządzenia Pulpit dyskusyjny do:
–

urządzenia Jednostka sterująca lub

–

poprzedniego urządzenia Pulpit dyskusyjny w konfiguracji
łańcuchowej.

3

Złącze magistrali

Sześciostykowe okrągłe gniazdo żeńskie z wgłębieniem na kabel do
podłączania kolejnego urządzenia Pulpit dyskusyjny w konfiguracji
łańcuchowej.
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Konfiguracja

7

Do skonfigurowania urządzenia Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 można użyć:
–

przycisków dotykowych w przedniej części urządzenia Jednostka sterująca lub

–

aplikacji przeglądarka internetowa.
–

Więcej informacji: Przeglądarka internetowa, Strona 31.

Urządzenie Jednostka sterująca można wykorzystywać do szybkiego podglądu i zmiany
ustawień podstawowych. Zalety korzystania z aplikacji przeglądarka internetowa do
konfigurowania systemu:
–

dostępność dodatkowych opcji i ustawień

–

możliwość łatwego zdalnego zarządzania ustawieniami

Uwaga!
Zmiany w urządzeniu Jednostka sterująca są automatycznie aktualizowane w aplikacji
przeglądarka internetowa i odwrotnie.

Jednostka sterująca

7.1

1.

Po naciśnięciu wyłącznika zasilania (1) w urządzeniu Jednostka sterująca dioda LED
zasilania zmienia kolor na zielony, a pozostałe diody LED świecą na przemian w celu
zasygnalizowania rozruchu systemu. System jest gotowy do użytku, gdy diody LED świecą
światłem stałym.

2.

Nacisnąć przyciski dotykowe na panelu przednim urządzenia Jednostka sterująca, aby
zmienić podstawowe ustawienia systemu. Kontrolki LED będą sygnalizować ustawienia.
Więcej informacji na temat ustawień urządzenia Jednostka sterująca można znaleźć na
poniższym rysunku i w poniższej tabeli:

1

2

3

5

6

9

11

4

7

8

10

12

13 14

Rysunek 7.1: CCSD-CURD Jednostka sterująca — widok z przodu

Urządzenie CCSD-CURD Jednostka sterująca jest wyposażone w dodatkowe funkcje
przedstawione w poniższej tabeli:
Nr

Pozycja

Opis

1

Wyłącznik zasilania

Wyłącznik dotykowy zasilania 24 VDC. Krótkie naciśnięcie powoduje
włączenie zasilania, a długie — jego wyłączenie.

2

Dioda LED zasilania

Kontrolka LED sygnalizująca stan włączenia/wyłączenia urządzenia
Jednostka sterująca:

Bosch Security Systems B.V.

–

Kolor czerwony: zasilanie wyłączone.

–

Kolor zielony: zasilanie włączone.
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Nr

Pozycja

Opis

3

Przyciski i kontrolki LED

Przyciski plus/minus służące do ustawiania głośności wszystkich

regulacji głośności urządzeń

urządzeń Pulpity dyskusyjne i wyjścia 1. Są wykorzystywane w

Pulpity dyskusyjne

połączeniu z czterema kontrolkami LED do sygnalizacji ustawionej
głośności.

4

Przyciski i kontrolki LED

Przyciski plus/minus służące do ustawiania głośności wbudowanego

regulacji głośności głośnika w

głośnika lub słuchawek (jeżeli są podłączone). Są wykorzystywane w

urządzeniu CCSD-CURD/

połączeniu z czterema kontrolkami LED do sygnalizacji ustawionej

słuchawkach podłączonych do głośności.
urządzenia CCSD-CURD.
5

Przycisk trybu dyskusji

Przycisk służący do wyboru jednego z czterech trybów dyskusji. Jest
używany w połączeniu z (6) kontrolkami LED trybu dyskusji.

6

Kontrolki LED trybu dyskusji

Kontrolki LED sygnalizujące wybrany tryb mikrofonu. Od lewej do
prawej strony można wybrać następujące tryby:
–

Otwarcie.

–

Wyciszenie.

–

Aktywacja głosem.

–

Push to talk (PTT).

Szczegółowe informacje dotyczące trybów mikrofonu: Tryby dyskusji,
Strona 28.
7

Rozmiar listy mówców

Przycisk służący do wyboru liczby mikrofonów, które można
jednocześnie uruchomić. Jest używany w połączeniu z (8) kontrolkami
LED rozmiaru listy mówców.
W urządzeniu Jednostka sterująca można wybrać maksymalnie cztery
mikrofony. W przypadku korzystania z aplikacji przeglądarka
internetowa można wybrać maksymalnie dziesięć mikrofonów.

8

Kontrolki LED rozmiaru listy

Kontrolki LED sygnalizujące liczbę uaktywnionych (otwartych)

mówców

mikrofonów.
Od 1 do 4 otwartych mikrofonów: poszczególne diody LED są
podświetlane, aby zasygnalizować listę otwartych mikrofonów.
Od 5 do 10 otwartych mikrofonów: podświetlane są grupy diod LED,
aby zasygnalizować listę otwartych mikrofonów. Przykładowo, w
przypadku sześciu otwartych mikrofonów świecą diody LED 2 i 4.

9

Kontrolka LED zapisu

Kontrolka LED sygnalizująca stan nagrań w pamięci wewnętrznej:

wewnętrznego (tylko

–

CCSD‑CURD)

Zielone światło ciągłe: wybrano pamięć wewnętrzną; gotowość do
nagrywania.

–

Czerwone światło ciągłe: trwa nagrywanie.

–

Światło czerwone migające raz na sekundę: nagrywanie
wstrzymane.

–

Światło czerwone migające dwa razy na sekundę: pozostało
5 minut nagrywania. Aby poinformować o tym użytkownika, głośnik
monitora wyemituje również trzy krótkie sygnały dźwiękowe.

–

Migające światło czerwone/zielone: nie można zapisać dyskusji w
pamięci wewnętrznej (tzn. pamięć wewnętrzna jest pełna).
Użytkownik zostanie o tym poinformowany również jednym długim
sygnałem dźwiękowym.
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Nr

Pozycja

Opis

10

Kontrolka LED zapisu w

Kontrolka LED sygnalizująca stan nagrań na karcie pamięci USB:

urządzeniu USB (tylko

–

CCSD‑CURD)

27

Zielone światło ciągłe: wybrano kartę pamięci USB; gotowość do
nagrywania.

–

Czerwone światło ciągłe: trwa nagrywanie.

–

Światło czerwone migające raz na sekundę: nagrywanie
wstrzymane.

–

Światło czerwone migające dwa razy na sekundę: pozostało
5 minut nagrywania. Użytkownik zostanie o tym poinformowany
również trzema krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

–

Migające światło czerwone/zielone: nie można zapisać dyskusji na
karcie pamięci USB (tzn. karta pamięci USB jest pełna,
nieprawidłowo sformatowana lub uszkodzona). Użytkownik
zostanie o tym poinformowany również jednym długim sygnałem
dźwiękowym.

Uwaga: dioda LED zapisu w urządzeniu USB jest włączana i wyłączana
automatycznie, odpowiednio po podłączeniu urządzenia USB do złącza
w przedniej części urządzenia oraz po jego odłączeniu.
11

Przycisk rozpoczęcia/

Przycisk służący do rozpoczynania i wstrzymywania sesji nagrywania.

wstrzymania nagrywania

Patrz Nagrywanie przebiegu dyskusji, Strona 43.

(Tylko CCSD-CURD)
12

Przycisk zatrzymania

Przycisk służący do zatrzymywania sesji nagrywania.

nagrywania
(Tylko CCSD-CURD)
13

Złącze USB

Złącze USB umożliwiające podłączenie karty pamięci USB do urządzenia

(tylko CCSD-CURD)

Jednostka sterująca. Informacje dotyczące wymagań karty pamięci USB:
Elementy dodatkowe, Strona 13.

14

Gniazdo słuchawkowe

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do podłączania

(Tylko CCSD-CURD)

słuchawek (do odsłuchu nagranych dyskusji). Po podłączeniu
słuchawek do urządzenia Jednostka sterująca wbudowany głośnik jest
wyciszany.

Bosch Security Systems B.V.
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Tryby dyskusji
Za pomocą przycisku trybu dyskusji na panelu przednim urządzenia Jednostka sterująca lub za
pomocą aplikacji przeglądarka internetowa można wybrać następujące tryby mikrofonu:

Ikona

Tryb

Opis

Otwórz

Uczestnicy mogą przemawiać po naciśnięciu przycisku
mikrofonu. Po osiągnięciu maksymalnej liczby otwartych
mikrofonów kolejny uczestnik, który naciśnie przycisk mikrofonu
jest dodawany do listy oczekujących. Pierwszy uczestnik na liście
oczekujących otrzymuje możliwość zabrania głosu po wyłączeniu
aktywnego mikrofonu.
Uwaga: maksymalną liczbę otwartych mikrofonów można ustawić
za pomocą przycisku rozmiaru listy mówców w urządzeniu
Jednostka sterująca. Opcję tę można również ustawić za pomocą
aplikacji przeglądarka internetowa.

Wyciszanie

Uczestnicy mogą również wyciszać innych uczestników poprzez
naciskanie swoich przycisków mikrofonu. Po osiągnięciu
maksymalnej liczby otwartych mikrofonów, kolejny uczestnik,
który naciśnie swój przycisk mikrofonu spowoduje wyłączenie
mikrofonu, który był aktywny najdłużej.
Uwaga: mikrofon przewodniczącego nie jest uwzględniany w
liczbie mikrofonów otwartych, w związku z czym uczestnik nie
może go wyciszyć.

Aktywacja głosowa

Uczestnicy mogą aktywować swoje mikrofony mówiąc do nich.
Mikrofon może zostać tymczasowo wyciszony poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku mikrofonu.

P
T
T

Push to talk (PTT)

Uczestnicy mogą zabierać głos po naciśnięciu i przytrzymaniu ich
przycisków mikrofonu. Mikrofon jest wyłączany po zwolnieniu
przycisku mikrofonu. Maksymalną liczbę uczestników, którzy
mogą zabierać głos, określa liczba otwartych mikrofonów.

2014.10 | V1.1 |
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Pulpit dyskusyjny
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Rysunek 7.2: Wymiana przycisków w urządzeniu Pulpit dyskusyjny
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Pulpit dyskusyjny jest dostarczany jako urządzenie Pulpit dyskusyjny w trybie uczestnik. Aby
skonfigurować Pulpit dyskusyjny jako urządzenie Pulpit dyskusyjny w trybie przewodniczący:
1.
2.

Odłączyć urządzenie Pulpit dyskusyjny od okablowania systemu.
Za pomocą narzędzia do wymiany (1) wypchnąć przycisk mikrofonu (2) z urządzenia
Pulpit dyskusyjny we wskazany sposób (odłożyć przycisk w bezpieczne miejsce).

3.

Założyć, a następnie delikatnie docisnąć przycisk priorytetowy trybu przewodniczący (3)
oraz przycisk mikrofonu (4). Nie używać zbyt dużo siły!

4.

Przestawić przełącznik suwakowy (2) w podstawie urządzenia Pulpit dyskusyjny z

5.

Podłączyć urządzenie Pulpit dyskusyjny do okablowania systemu. Ponowne uruchomienie

ustawienia „uczestnik” (0) do ustawienia „przewodniczący” (1). Patrz poniższy rysunek.
systemu nie jest wymagane.
6.

Po pierwszym włączeniu zasilania urządzenia Pulpit dyskusyjny nie ma ono adresu i nie
jest powiązane z urządzeniem Jednostka sterująca. Aby zainicjować/zaadresować
urządzenia Pulpity dyskusyjne:
–

Nacisnąć ukryty przycisk inicjalizacji (1) w podstawie urządzenia Pulpit dyskusyjny.
Kontrolki LED urządzenia Pulpit dyskusyjny zostaną podświetlone. Przycisk
inicjalizacji (1) służy do zmiany przydzielenia/usuwania adresu urządzenia Pulpit
dyskusyjny.

–

Nacisnąć raz przycisk mikrofonu (2 lub 4). Po prawidłowym zainicjowaniu/
zaadresowaniu wszystkie diody LED urządzenia Pulpit dyskusyjny gasną. W
przypadku braku inicjalizacji/zaadresowania należy spróbować ponownie lub
zapoznać się z sekcją Ustawienia systemu, Strona 37 > Stanowiska w aplikacji
przeglądarka internetowa.

–

Uwaga: nie należy jednocześnie inicjalizować/adresować więcej niż jednego
urządzenia Pulpit dyskusyjny.

0

1

1
6
2
6
Rysunek 7.3: Pulpit dyskusyjny — widok podstawy
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Przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa systemu Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 służy do
przygotowywania dyskusji i zarządzania nimi, a także do konfigurowania systemu Cyfrowy
system dyskusyjny CCS 1000.
Wymagania wstępne
–
Podłączyć urządzenie Jednostka sterująca do sieci (bezprzewodowej) za pośrednictwem
portu sieciowego Ethernet.
–
–

Urządzenie Jednostka sterująca jest włączone.
Konfiguracyjny tablet i/lub komputer PC z obsługiwaną przeglądarką internetową jest
włączony.

Uwaga!
Aby uzyskać dostęp do aplikacji przeglądarka internetowa przy użyciu nazwy (CCS1000D) a
nie adresu IP (CCS1000D.local), należy zainstalować następujące oprogramowanie, aby było
możliwe wykrycie urządzenia Jednostka sterująca w trakcie inicjalizacji systemu (płyta DVD z
oprogramowaniem jest dostarczana wraz z urządzeniem Jednostka sterująca):
– Laptop i komputer PC: Bosch DNS‑SD lub Apple Bonjour (do pobrania ze strony
internetowej Apple).

Uwaga!
Po wprowadzeniu ustawienia są zapisywane automatycznie.

Uwaga!
Może się zdarzyć, że nie wszystkie elementy sterujące aplikacji przeglądarka internetowa będą
dostępne dla danej wersji urządzenia CCSD-CU, ponieważ może ona nie posiadać funkcji
cyfrowej eliminacji sprzężeń akustycznych i nagrywania.

Konfiguracja
Patrz Ustawienia systemu, Strona 37 > Sieć.
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Zaloguj
Zalogować się do aplikacji obsługującej dyskusje:
1. Otworzyć aplikację przeglądarka internetowa i wprowadzić domyślny adres sieciowy
(URL) łącza lokalnego urządzenia głównego (CCSD-CU(RD)): CCS1000D.local. Uwaga:
usunąć pozycję „.local” w przypadku sieci biznesowej (np. w siedzibie firmy Bosch).
–

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie. Służy ono do logowania do
aplikacji obsługującej dyskusje przy użyciu nazwy użytkownika (Wybierz tryb
operatora lub technika) i hasła. Użytkownik może również wybrać preferowany
Język aplikacji.

–

W danej chwili może być zalogowany tylko jeden użytkownik. W przypadku
zalogowania drugiego użytkownika otrzymuje on natychmiastowy dostęp, a pierwszy
użytkownik zostaje wylogowany.

2.

Po prawidłowym zalogowaniu w aplikacji przeglądarka internetowa jest wyświetlana
następująca strona główna:

Rysunek 7.4: Strona główna (CCSD‑CURD)

Uwaga!
Domyślna nazwa użytkownika to „Operator”, a domyślne hasło jest puste. Domyślnie jest
ustawiony język systemu operacyjnego. Jeżeli jest niedostępny, automatycznie ustawiany jest
język angielski.

Uwaga!
Aby zresetować hasło logowania do ustawień fabrycznych (brak hasła), nacisnąć i
przytrzymać przez 5 sekund przyciski „Tryb dyskusji (5)” i „Regulacja głośności głośnika + (3)”
na Jednostka sterująca. Patrz Jednostka sterująca, Strona 25.

Uprawnienia dostępu
Na potrzeby logowania do aplikacji obsługującej dyskusje w systemie Cyfrowy system
dyskusyjny CCS 1000 są definiowane dwa typy dostępu:

2014.10 | V1.1 |
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Instrukcja obsługi

Bosch Security Systems B.V.

Cyfrowy system dyskusyjny

Przycisk

Konfiguracja | pl

Opis

Dostęp z poziomu

Dostęp z poziomu

technika

operatora

Umożliwia zarządzanie dyskusją.

Tak

Tak

Umożliwia przygotowanie dyskusji:

Tak

Tak

Umożliwia zarządzanie rejestratorem.

Tak

Tak

Umożliwia konfigurację systemu.

Tak

Nie

Przegląd adresów MAC i IP oraz wersji

Tak

Nie

Przegląd i zapisywanie zdarzeń systemowych.

Tak

Nie

Zamyka aplikację obsługującą dyskusje i

Tak

Tak

Przenosi do strony głównej aplikacji przeglądarka Tak

Tak

33

Zarządzaj
dyskusją

Przygotuj
dyskusję

Zarządzaj
rejestratorem
(tylkoCCSDCURD )

Ustawienia
systemu
oprogramowania aplikacji Jednostka sterująca i
Informacje o

przeglądarka sieciowa.

systemie

Rejestrowanie
wyświetla stronę logowania.
Wyloguj
sieciowa.
Ekran główny
Przenosi do strony głównej.

Tak

Tak

Wstecz

Bosch Security Systems B.V.

Instrukcja obsługi

2014.10 | V1.1 |

34

pl | Konfiguracja

Przycisk

Cyfrowy system dyskusyjny

Opis

Dostęp z poziomu

Dostęp z poziomu

technika

operatora

Tak

Tak

Otwarcie suwaka głównego ustawienia głośności. Tak

Tak

Przycisk rozpoczęcia nagrywania Przyciski
wstrzymania i zatrzymania nagrywania są
Uruchom/

widoczne zaraz po rozpoczęciu nagrywania.

wstrzymaj/
zatrzymaj
nagrywanie
(tylko CCSDCURD)
Steruje głośnikami urządzeń pulpity dyskusyjne
Główna
regulacja

oraz poziomem wyjściowym sygnału
dźwiękowego urządzeń Jednostka sterująca.

głośności
Patrz także
–
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Zarządzaj dyskusją
Kliknij przycisk Zarządzaj dyskusją na stronie głównej, aby otworzyć stronę Zarządzaj
dyskusją.
Zarządzanie dyskusją oznacza:
–
Wyświetlanie listy dyskusyjnej: mówcy i uczestnicy oczekujący.
–

Przełączanie oczekujących uczestników.

–

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie nagrywania (tylko CCSD-CURD).

–

Główna regulacja głośności.

Zarządzaj dyskusją
W przeglądach po lewej i prawej stronie jest wyświetlana lista dyskusji. Zawiera uczestników
oczekujących i przemawiających.
Za pomocą przycisku Przełącz można przełączać status uczestnika między Oczekujący i
Mówca. Jeśli lista mówców jest pełna, najdłużej mówiący uczestnik zostanie z niej usunięty.
Kliknięcie przycisku Wyłącz mikrofony wszystkich uczestników i usuń wszystkich
uczestników umożliwia usunięcie wszystkich Oczekujących i Mówców z list.
–

Kliknięcie przycisku + umożliwia wybieranie i dodawanie uczestników do list Oczekujący
lub Mówcy.

–

Kliknięcie przycisku śmietnika umożliwia usunięcie stanowiska z listy Oczekujący lub
Mówcy.

Przycisk nagrywania (tylko CCSD-CURD)
Nagrania są zapisywane na podłączonej karcie pamięci USB lub w pamięci wewnętrznej. Patrz
również Nagrywanie przebiegu dyskusji, Strona 43w razie potrzeby.
Kliknięcie przycisku Rejestrator powoduje natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania. Dostępne
są wówczas następujące przyciski:
–

Przycisk Zatrzymaj. Zatrzymuje nagrywanie.

–

Przycisk Wstrzymaj. Wstrzymuje nagrywanie.

Przycisk głównej regulacji głośności
Kliknięcie przycisku głównej regulacji głośności umożliwia regulację poziomu sygnału
wyjściowego urządzeń Pulpity dyskusyjne i Jednostka sterująca.
Patrz także
–

7.3.3

Tryby dyskusji, Strona 28

Przygotuj dyskusję
Aby przygotować dyskusję, kliknij przycisk Przygotuj dyskusję. Spowoduje to otwarcie strony
Przygotuj dyskusję.
Przygotowanie dyskusji oznacza:
–
Zdefiniowanie ustawień dyskusji.
Przygotuj dyskusję
–
Tryb dyskusji:
–

Wybrać odpowiedni tryb dyskusji (Otwarcie, Wyciszenie, Głos lub Push To Talk
(PTT)). Szczegółowy opis trybów mikrofonu: Tryby dyskusji, Strona 28.

–

Automatyczne przesunięcie: po wybraniu kolejki na liście oczekujących są
automatycznie przełączane na listę mówców, jeśli nie jest jeszcze pełna.

–
Bosch Security Systems B.V.
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–

Maksymalna liczba mówców: wybrać maksymalną liczbę mówców na liście mówców.

–

Wyłącz mikrofon, kiedy nie jest używany przez 30 s: tej funkcji można użyć, gdy

–

Umożliwiaj uczestnikom wyłączanie własnych mikrofonów: po zaznaczeniu tej opcji

–

Pokaż wskaźnik Possible To Speak: po zaznaczeniu tej opcji świeci białe światło w

uczestnicy zapomną wyłączyć mikrofon ręcznie.
uczestnicy mogą wyłączać swoje mikrofony.
przycisku zgłaszania chęci zabrania głosu w urządzeniu Pulpit dyskusyjny. Naciśnięcie
przycisku zgłaszania chęci zabrania głosu spowoduje włączenie mikrofonu bez
umieszczania uczestnika na liście oczekujących.
–

Opcje oczekujących:
–

Maksymalna liczba oczekujących: umożliwia wybór maksymalnej liczby zgłoszeń
chęci zabrania głosu.

–

Umożliwiaj uczestnikom usunięcie się z listy oczekujących: po zaznaczeniu tej opcji
uczestnicy mogą się usuwać z listy oczekujących.

–

Pokazuj pierwszą osobę z listy oczekujących na stanowisku: po zaznaczeniu tej
opcji dioda LED w górnej części mikrofonu urządzenia na pierwszej pozycji na liście
oczekujących przestaje świecić zielonym światłem stałym i zaczyna migać na zielono.
Opcja może być używana tylko w przypadku włączenia opcji Pokaż wskaźnik
Possible To Speak. Uwaga: nie wpływa to na zachowanie diod LED na pasku
przycisków.

–

Opcje priorytetów:
–

Słyszalny gong priorytetu: po zaznaczeniu tej opcji, gdy zostanie użyty przycisk
priorytetu, zostanie wyemitowany specjalny sygnał.

–

Wycisz wszystkie głośniki: po zaznaczeniu tej opcji, gdy zostanie użyty przycisk
priorytetu, wszystkie głośniki zostaną tymczasowo wyciszone.

–

Wyłącz mikrofony wszystkich mówców i usuń wszystkich oczekujących
uczestników: po zaznaczeniu tej opcji, gdy zostanie użyty przycisk priorytetu,
mikrofony wszystkich mówców są wyłączane, a zgłoszenia chęci zabrania głosu są
anulowane.

7.3.4

Zarządzanie rejestratorem
Kliknąć przycisk Zarządzaj rejestratorem (tylko CCSD-CURD), co powoduje otwarcie strony
Zarządzanie rejestratorem.
Rejestrator służy do zarządzania nagraniami (dyskusji) i ich odtwarzaniem. Zewnętrzne pliki
audio / nagrania również można przesyłać i odtwarzać.
Nagrania można zapisywać na podłączonej karcie pamięci USB lub w pamięci wewnętrznej.
Patrz również Nagrywanie przebiegu dyskusji, Strona 43w razie potrzeby.
Zostaną udostępniane następujące funkcje:
–

Odtwarzanie:
–

Wstępny odsłuchJednostka sterująca: wybranie funkcji umożliwia odsłuchanie
wybranego pliku audio tylko na CCSD-CURD.

–

Odtwarzanie do kanału języka źródłowego: wybranie funkcji powoduje odtwarzanie
i odsłuchiwanie wybranego pliku audio w kanale języka źródłowego systemu audio.

–

Lista przeglądu nagrań, w tym czas trwania nagrania poszczególnych plików:
–

Jeżeli jest podłączona karta pamięci USB, na liście mogą się znajdować tylko pliki
(nagrań) z pamięci USB.

–

Jeżeli karta pamięci USB nie jest podłączona, na liście znajdują się tylko pliki nagrań
z pamięci wewnętrznej.

–
2014.10 | V1.1 |
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Pozostały czas nagrania: pozostały czas nagrania w pamięci wewnętrznej lub na karcie
pamięci USB.

–

Pasek postępu. Pokazuje czas trwania nagrania.

–

Przyciski przewijania do tyłu i przewijania do przodu w trakcie odtwarzania pliku audio.
Powoduje przesunięcie odtwarzania do przodu lub do tyłu o 10 sekund.

–

Przycisk Zatrzymaj. Zatrzymuje odtwarzanie lub nagrywanie.

–

Przycisk Uruchom/wstrzymaj nagrywanie. Umożliwia uruchomienie i wstrzymanie
nagrywania.

–

Przycisk Uruchom/wstrzymaj odtwarzanie. Umożliwia odtwarzanie i wstrzymanie
odtwarzania pliku audio.

–

Przycisk Śmietnik (widoczny tylko po zaznaczeniu pliku). Usuwa zaznaczony plik z
używanej pamięci i przeglądu.

7.3.5

Ustawienia systemu
Wymagania wstępne:
–
Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienie: Technik.
Kliknięcie przycisku Ustawienia systemu powoduje otwarcie strony głównej Ustawienia
systemu.

Rysunek 7.5: Ustawienia systemu CCSD‑CURD

Użytkownicy
Kliknięcie przycisku Użytkownicy powoduje otwarcie strony Ustawienia użytkowników.
–

Do logowania można użyć dwóch typów kont: Technik lub Operator.
–

–

Patrz Zaloguj, Strona 32 , aby uzyskać informacje na temat uprawnień dostępu.

Kliknięcie przycisku Zmień hasło umożliwia zmianę hasła Technika lub Operatora. W celu
zmiany hasła należy zaznaczyć i usunąć aktualne znaki, a następnie wprowadzić nowe
(minimalnie 3, a maksymalnie 20 znaków).

Dźwięk
Kliknięcie przycisku Dźwięk powoduje otwarcie strony Ustawienia dźwięku:
–

System:
–

Główna: głośność główna umożliwiająca sterowanie głośnikami urządzeń pulpity
dyskusyjne oraz wyjściem wzmacniacza dźwięku.

–

Wejście/wyjście liniowe: umożliwia ustawienie poziomu czułości sygnału analogowego
wejścia i wyjścia fonicznego 1 i 2 urządzenia Jednostka sterująca.

–

Mikrofon XLR: określa tryb wejścia fonicznego 1 urządzenia Jednostka sterująca:
–

Zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie wejścia 1 (XLR) poziomu sygnału
mikrofonu.
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–

Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, wejście 1 (gniazdo RCA) obsługuje poziom sygnału
liniowego wejścia fonicznego.

–

Opcje kierowania I/O 2: tryb kierowania sygnału fonicznego wejścia 2 i wyjścia 2
urządzenia Jednostka sterująca:
–

Rejestrator: trybu rejestratora można użyć do podłączenia zewnętrznego rejestratora
za pośrednictwem wejścia fonicznego 2 i wyjścia fonicznego 2.

–

Język źródłowy: w trybie języka źródłowego wejście foniczne 2 i wyjście foniczne 2

–

Miks minus: tego trybu można użyć do podłączenia dwóch systemów za

są używane i sterowane niezależnie.
pośrednictwem wejścia fonicznego 2 i wyjścia fonicznego 2.
–

Połączenie insertowe: w tym trybie wyjście audio 2 i wejście audio 2 umożliwiają
dodanie sygnałów z zewnętrznych urządzeń audio. Na przykład podłączenie
zewnętrznego miksera dźwiękowego między wyjściem audio 2 i wejściem audio 2.

–

Wyjście liniowe: umożliwia ustawienie poziomu czułości sygnału analogowego wejścia i
wyjścia fonicznego 3, 4, 5 i 6 urządzenia Jednostka sterująca.

–

Osobne wyjście mikrofonu (tylko CCSD-CURD): wybór kierowania analogowych wyjść
fonicznych 3, 4, 5 i 6 Jednostka sterująca:
–

Należy wybrać pozycję 3, 4, 5 lub 6, aby włączyć indywidualne nagrywanie z
wybranych mikrofonów.

–

Zapobieganie wystąpieniu sprzężenia zwrotnego:
–

Cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych: umożliwia włączanie (po wybraniu) i
wyłączanie funkcji DAFS.

–

Tłumienie sygnału słuchawek podczas mówienia: zmniejsza głośność słuchawek
urządzeń pulpity dyskusyjne 18 dB, gdy opcja ta jest zaznaczona, a mikrofon jest
włączony.

Kamery
Kliknięcie przycisku Kamery powoduje otwarcie strony Ustawienia kamer.
–

Kamera poglądowa: wyznacza używaną kamerę jako kamerę poglądową.

–

Przełącznik SDI: należy podać adres IP używanego przełącznika wizyjnego HD‑SDI.

–

Śmietnik: należy kliknąć ikonę śmietnika, by usunąć zaznaczoną kamerę.
–

–

Uwaga: można usuwać wyłącznie odłączone kamery.

Przegląd: lista wszystkich podłączonych kamer oraz informacje takie jak: Nazwa kamery,
Numer seryjny, Wersja oprogramowania, Typ kamery oraz Wejście przełącznika
wizyjnego, do którego kamera jest podłączona.
–

Numer seryjny kamery służy jako odniesienie na stronach internetowych z
konfiguracjami kamer. Uwaga: dotyczy wyłącznie sytuacji, urządzenie konfiguracyjne
PC jest podłączone przewodem z urządzeniem Jednostka sterująca.

Uwaga!
Upewnić się, że kamera Bosch zgodna ze standardem Onvif ma zainstalowane
oprogramowanie układowe 5.80 lub nowsze.

Ustawienia sieci i ustawienia ogólne
Kliknąć przycisk Ustawienia sieci i ustawienia ogólne, który powoduje otwarcie strony
Ustawienia sieci i ustawienia ogólne.
Strona ta umożliwia edycję i wprowadzanie ustawień sieci i ustawień ogólnych:
–

Nazwa hosta: kliknąć przycisk Zmień ustawienia sieci, aby wprowadzić/zmienić adres
sieciowy łącza lokalnego urządzenia Jednostka sterująca. Zastosowanie:
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Nazwa (CCS1000D) lub

–

adres URL (CCS1000D.local), gdy urządzenie Jednostka sterująca nie jest
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podłączone do sieci firmowej.
–

Automatycznie wyłączaj, kiedy system nie jest używany: wybranie opcji powoduje
przełączenie urządzenia Jednostka sterująca w tryb gotowości, jeśli nie było używane
przez dwie godziny.

–

Ustawienie fabryczne: kliknąć przycisk Ustawienie fabryczne, by zresetować urządzenie
Jednostka sterująca do ustawień i wartości fabrycznych.
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Rejestrator (tylko CCSD-CURD)
Kliknięcie przycisku Rejestrator powoduje otwarcie strony Ustawienia rejestratora.
Dostępne są następujące ustawienia rejestratora:
–

Źródło: umożliwia wybór źródła dźwięku do nagrywania:
–

Tylko język źródłowy: rejestrowany jest kanał dźwięku dyskusji w języku źródłowym.

–

Język źródłowy i wyjścia 3, 4, 5, 6: rejestrowany jest dźwięk języka źródłowego i
sygnały z wyjść fonicznych 3–6.

–

Przepływność: umożliwia wybór jakości dźwięku nagrywania (od 64 kb/s (najniższa) do
256 kb/s (najwyższa)).

–

Automatycznie wstrzymaj rejestrację, kiedy wszystkie mikrofony są wyłączone:
powoduje wstrzymanie nagrywania, gdy wszystkie mikrofony są nieaktywne.

Stanowiska
Kliknięcie przycisku Stanowiska powoduje otwarcie strony Ustawienia stanowisk.
Umożliwia przypisywanie urządzeń urządzenie do stanowisk:
–

Przegląd stanowisk:
–

Wybierz: kliknięcie ikony umożliwia wybór stanowiska (możliwe tylko w przypadku
wybrania opcji Tryb wyboru).

–

Nazwa stanowiska: wprowadzanie/zmiana nazwy stanowiska.

–

Kamera: nazwa kamery połączonej ze stanowiskiem.

–

Położenie zaprogramowane: numer ustawienia położenia zaprogramowanego
kamery przypisany do stanowiska.

–

Tryb wyboru (wybór w urządzeniu urządzenie): po zaznaczeniu tej opcji urządzenie
można zlokalizować poprzez wybór stanowiska na liście lub naciśnięcie przycisku
zgłaszania chęci zabrania głosu dla urządzenia urządzenie. Diody LED pulpit dyskusyjny są
podświetlane.
–

–

Gdy jest aktywny tryb konfiguracji, nie można używać urządzeń urządzenie.

Przycisk anulowania inicjalizacji: jego kliknięcie powoduje skasowanie adresu/
subskrypcji wybranego urządzenia urządzenie. Gdy urządzenie urządzenie nie ma
przydzielonego adresu, świecą wszystkie diody LED na urządzeniu urządzenie.

–

Przycisk Usuń odłączone stanowiska: usuwa przypisane stanowiska z przeglądu
stanowisk.

Data i godzina (tylko CCSD-CURD)
Kliknięcie przycisku Data i godzina powoduje otwarcie strony Ustawienia daty i godziny.
Kliknięcie przycisku Zmień ustawienia daty i godziny umożliwia wybór opcji:
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Aktualizacja

Uwaga!
Opcja aktualizacji nie jest dostępna na tabletach.

Kliknięcie przycisku Aktualizacja powoduje otwarcie strony aktualizacji oprogramowania.
Strona Aktualizacja służy do aktualizacji/konserwacji oprogramowania urządzenia Jednostka
sterująca:
1.

Ze strony z informacjami na temat produktu www.boschsecurity.com można pobrać plik
aktualizacji oprogramowania.

2.

Na stronie Aktualizacja można kliknąć pole Plik, aby wybrać zapisany plik

3.

Oprogramowanie zostanie pobrane do urządzenia Jednostka sterująca lub urządzeń

oprogramowania.
urządzenie wybranych w kolumnie Wybierz.
4.

Kliknąć przycisk Start, aby rozpocząć proces przesyłania.
–

Paski postępu informują o procesie przesyłania.

–

Status przesyłania jest pokazywany w kolumnie Stan (bezczynność, programowanie,
ponowne uruchamianie, gotowe lub niepowodzenie po ponownym uruchomieniu).
Jeżeli zaktualizowany plik jest uszkodzony lub nie zostanie rozpoznany, zostanie
wyświetlony komunikat błędu.

–

Wersje (numery) oprogramowania są wyświetlane w kolumnie Wersja. Numer
przesłanej wersji oprogramowania jest pokazywany dopiero po pomyślnym
zakończeniu procesu aktualizacji.

5.

7.3.6

Po zakończeniu procesu przesyłania (stan Gotowe) należy zamknąć stronę Aktualizacja.

Informacje o systemie
Wymagania wstępne:
–
Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienie: Technik.
Po kliknięciu przycisku Informacje o systemie, na stronie Informacje o systemie wyświetlane
są następujące dane:
–

adresy MAC i IP sieci Ethernet,

–

wersja (kompilacja) oprogramowania,

–

wersja przeglądarki internetowej.

Opcja Informacje o systemie jest używana przez techników.

7.3.7

Rejestrowanie
Wymagania wstępne:
–
Zalogowany użytkownik musi posiadać uprawnienie: Technik.
Kliknięcie przycisku Rejestrowanie powoduje otwarcie strony Rejestrowanie.
Rejestrowanie służy do automatycznego zapisywania zdarzeń systemowych, takich jak:
–

Data, godzina i typ (błędu) zdarzenia.

–

Za pomocą przycisku Kasuj można skasować pełny przegląd zdarzeń.

–

Przy użyciu przycisku Eksportuj można wyeksportować i zapisać bieżący plik przeglądu
rejestrowania zdarzeń (w formacie *.txt) na dysku twardym tabletu/komputera PC.
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Wyloguj
Kliknięcie przycisku Wyloguj powoduje wylogowanie z aplikacji do obsługi dyskusji oraz
powrót do strony Logowanie.
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8.1

Nagrywanie przebiegu dyskusji
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Rysunek 8.1: Widok urządzenia Jednostka sterująca CCSD-CURD z przodu

Rejestrator wbudowany w urządzenie CCSD-CURD Jednostka sterująca można wykorzystać do
nagrywania przebiegu dyskusji w formacie MP3. Nagrania można zapisywać w pamięci
wewnętrznej lub na karcie pamięci USB. (Kartę pamięci USB należy sformatować w systemie
FAT32. Inne systemy plików nie są obsługiwane.) Odpowiednia pamięć i kontrolka LED są
włączane i wyłączane, odpowiednio po podłączeniu urządzenia USB do złącza w przedniej
części urządzenia Jednostka sterująca oraz po jego odłączeniu.
Po włączeniu nagrywania rejestrator MP3 automatycznie tworzy plik MP3 o nazwie utworzonej
na podstawie aktualnej daty i godziny. Pliki mogą zawierać nagrania trwające do 60 minut. Po
osiągnięciu czasu nagrania 60 minut następuje automatyczne zamknięcie pliku i tworzony jest
nowy plik. Proces ten jest powtarzany do momentu zakończenia rejestracji lub do zapełnienia
karty pamięci USB.
Uwaga!
Karty pamięci USB o pojemności przekraczającej 32 GB nie można sformatować do systemu
FAT32 przy użyciu standardowego narzędzia formatującego dostępnego w systemie Windows.
Wymagane jest dodatkowe narzędzie. To narzędzie znajduje się na płycie DVD dostarczanej z
urządzeniem Jednostka sterująca.

Nagrywanie
1. Jeżeli wymagane jest nagrywanie na nośnikach zewnętrznych, preferowane jest
korzystanie z karty pamięci USB.
2.

Podłączyć kartę pamięci USB do złącza USB (13) w przedniej części urządzenia Jednostka
sterująca. Kontrolka LED (10) nagrywania na urządzeniu USB zacznie świecić na zielono,
aby zasygnalizować, że karta została wykryta, oraz że może rozpocząć się nagrywanie.

3.

Nacisnąć przycisk rozpoczęcia/wstrzymania nagrywania (11), aby rozpocząć sesję
nagrywania. Kontrolka LED zmieni kolor na czerwony, aby zasygnalizować trwające
nagrywanie.
–

Aby wstrzymać nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia/
wstrzymania nagrywania. Kontrolka LED zacznie migać na czerwono, aby
zasygnalizować tymczasowe zatrzymanie nagrywania.
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–

Aby wznowić nagrywanie, należy ponownie nacisnąć przycisk rozpoczęcia/
wstrzymania nagrywania. Kontrolka LED zmieni kolor na czerwony, aby
zasygnalizować trwające nagrywanie.

–

Aby zatrzymać nagrywanie, należy nacisnąć przycisk zatrzymania nagrywania (12).
Kontrolka LED zmieni kolor na zielony, aby zasygnalizować zakończenie sesji
nagrywania.

Nagrywanie jest zatrzymywane automatycznie w następujących sytuacjach:
–

Trwa nagrywanie w pamięci wewnętrznej, a karta pamięci USB jest umieszczona w złączu
USB (13) w przedniej części urządzenia Jednostka sterująca.

–

Trwa nagrywanie na nośniku zewnętrznym, a karta pamięci USB jest usunięta z urządzenia
Jednostka sterująca. Przestroga: kartę pamięci USB można usunąć dopiero, gdy zielona
dioda LED nagrywania jest aktywna.

–

Pamięć wewnętrzna zostaje zapełniona w przypadku nagrywania wewnętrznego.

–

Karta pamięci USB zostaje zapełniona w przypadku nagrywania na kartę pamięci USB.

Odtwarzanie nagrania
Aby odtworzyć nagranie:
–

Podłączyć tablet, laptop lub komputer PC do urządzenia Jednostka sterująca, a następnie
odtworzyć nagranie używając aplikacji przeglądarka internetowa do wyboru nagrania.
Patrz Przeglądarka internetowa, Strona 31.

–

Odłączyć kartę pamięci USB od urządzenia Jednostka sterująca, a następnie przesłać pliki
MP3 do komputera PC.

–

Pobrać pliki MP3 z pamięci wewnętrznej urządzenia CCSD-CURD do komputera PC
korzystając ze złącza micro USB w tylnej części urządzenia Jednostka sterująca.

Uwaga!
Nagrań nie można zapisywać w pamięci wewnętrznej w trakcie przesyłania plików MP3.
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Korzystanie z przycisku mikrofonu

1
6
2
6

4
3 6
6
Rysunek 8.2: Pulpit dyskusyjny z zamontowanym przyciskiem uczestnik

Za pomocą przycisku mikrofonu (3) w urządzeniu Pulpit dyskusyjny można włączać i wyłączać
mikrofon (1). Kontrolka LED (4) nad przyciskiem mikrofonu i wskaźnik pierścieniowy (2) w
głowicy mikrofonu sygnalizują stan urządzenia Pulpit dyskusyjny. Stosowane są następujące
oznaczenia kolorystyczne:
Kolor biały (wskazanie możliwości zabrania głosu)
To wskazanie pojawia się tylko nad przyciskiem mikrofonu, a nie na wskaźniku pierścieniowym.
Uwaga: w trybie aktywacji głosowej dioda LED jest wyłączona.
–

Mikrofon można włączać natychmiast, naciskając przycisk mikrofonu.

–

Zgłoszenie chęci zabrania głosu nie zostanie dodane do listy oczekujących.

Kolor zielony
–
Zgłoszenie chęci zabrania głosu zostało dodane do listy oczekujących.
–

Listę oczekujących można przeglądać oraz można nią zarządzać w aplikacji przeglądarka
internetowa.

Kolor zielony — miga
–
Zgłoszenie chęci zabrania głosu znajduje się na pierwszym miejscu listy oczekujących.
–

Uczestnik będzie mógł zabrać głos, gdy tylko aktywny mówca wyłączy swój przycisk
mikrofonu.

Kolor czerwony
–
Mikrofon jest aktywny; uczestnik może zabrać głos.
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Korzystanie z przycisku priorytetowego
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Rysunek 8.3: Pulpit dyskusyjny z zamontowanym przyciskiem przewodniczący

Gdy Pulpit dyskusyjny jest skonfigurowany jako Pulpit dyskusyjny w trybie przewodniczący,
można nacisnąć i przytrzymać przycisk priorytetowy (1), aby wyciszyć wszystkie mikrofony w
trybie uczestnik. Jednocześnie jest emitowany sygnał gongu (po wybraniu go w aplikacji
przeglądarka internetowa, patrz Przeglądarka internetowa, Strona 31). Przycisk mikrofonu trybu
przewodniczący (2) funkcjonuje w identyczny sposób jak przycisk mikrofonu trybu uczestnik.

8.4

Regulacja głośności w słuchawkach

3
6
1
6
2
6
Rysunek 8.4: Pulpit dyskusyjny z zamontowanym przyciskiem przewodniczący

Za pomocą pokrętła (3) z boku urządzenia Pulpit dyskusyjny można regulować głośność w
słuchawkach, jeżeli są podłączone.
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Rozwiązywanie problemów

9.1

Tabela rozwiązywania problemów
Problem

Możliwa przyczyna

Możliwe rozwiązanie

Brak dźwięku z urządzeń

Aktywny mikrofon lub

Uwaga: głośnik jest

Pulpity dyskusyjne.

podłączone słuchawki.

automatycznie wyłączany w

47

następujących przypadkach:
–

Zostaje włączony
mikrofon.

–

Są podłączane
słuchawki.

Poziom dźwięku w głośnikach Za pomocą przycisku regulacji
zbyt niski.

głośności w jednostce
sterującej zwiększyć głośność
wszystkich pulpitów
dyskusyjnych.

Słaby lub zniekształcony głos

Jedna lub obie linie

Zmniejszyć obciążenie linii

z urządzeń Pulpity

magistralowe są przeciążone.

magistralowych:

dyskusyjne.

–

Zmniejszyć liczbę
pulpitów dyskusyjnych
lub

–

Zmniejszyć długość kabli
przedłużających.

Mikrofon nie odpowiada.

Jedna lub obie linie

Zmniejszyć obciążenie linii

magistralowe są przeciążone.

magistralowych:
–

Zmniejszyć liczbę
pulpitów dyskusyjnych
lub

–

Zmniejszyć długość kabli
przedłużających.

Sprzężenie akustyczne z

Zbyt duży poziom głośności

Za pomocą regulacji głośności

urządzeń Pulpity dyskusyjne.

głośnika.

w urządzeniu Jednostka
sterująca zmniejszyć głośność
wszystkich urządzeń Pulpity
dyskusyjne.

Odległość między pulpitami

Zwiększyć odległość między

dyskusyjnymi jest zbyt mała

urządzeniami Pulpity

(mikrofon jednego urządzenia dyskusyjne.
znajduje się zbyt blisko
głośnika innego urządzenia).
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Problem

Możliwa przyczyna

Możliwe rozwiązanie

W przypadku korzystania ze

–

słuchawek otwartych

między słuchawkami i

odległość między
słuchawkami i mikrofonem

Zwiększyć odległość
mikrofonem.

–

pulpitu dyskusyjnego jest zbyt

Odłączyć słuchawki, gdy
nie są używane.

mała.
Część systemu nie działa

Przerwa w okablowaniu

prawidłowo.

systemowym.

–

Sprawdzić wszystkie
połączenia magistrali
między pulpitami
dyskusyjnymi i jednostką
sterującą.

–

Sprawdzić połączenia
wyposażenia
dodatkowego.

Nagrywanie do pamięci

Pamięć wewnętrzna pełna.

–

wewnętrznej nie jest możliwe.

Sprawdzić kontrolkę LED
nagrywania do pamięci
wewnętrznej: dioda
migająca w kolorze
czerwonym/zielonym
oznacza, że pamięć
wewnętrzna jest pełna.

–

W razie potrzeby
podłączyć kabel USB do
złącza micro USB w
tylnej części jednostki
sterującej, aby przesyłać
pliki do komputera PC.

Nagrywanie do karty pamięci

Karta pamięci USB nie jest do –

Upewnić się, że karta

USB nie jest możliwe.

końca wsunięta w gniazdo w

pamięci USB jest

jednostce sterującej.

całkowicie wsunięta w
gniazdo.
–

Sprawdzić, czy kontrolka
LED nagrywania do karty
pamięci USB ma kolor
zielony: oznacza to, że
została wybrana karta
pamięci USB, a jednostka
sterująca jest gotowa do
nagrywania.
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Nieprawidłowy typ karty

Należy użyć kartę pamięci

pamięci USB.

SanDisk.

Karta pamięci USB

Upewnić się, że karta pamięci

nieprawidłowo

USB jest sformatowana w

sformatowana.

systemie plików FAT32.
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Możliwa przyczyna

Możliwe rozwiązanie

Zbyt duża pojemność karty

Nie należy korzystać z kart

pamięci USB.

pamięci USB o pojemności
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przekraczającej 128 GB.
Karta pamięci USB pełna lub

–

uszkodzona.

Sprawdzić kontrolkę LED
nagrywania do pamięci
wewnętrznej: dioda
migająca w kolorze
czerwonym/zielonym
oznacza, że pamięć
wewnętrzna jest pełna.

–

W razie potrzeby
podłączyć kartę pamięci
USB do komputera PC, a
następnie przesłać pliki
na dysk twardy.

–

Sprawdzić opcje
odczytu/zapisu karty
pamięci USB.

Jeżeli urządzenie Jednostka

–

Wymienić

sterująca nie wykryje

(nieprawidłową) kartę

podłączonej karty pamięci

pamięci USB.

USB, nagrywanie będzie
automatycznie odbywać się
do pamięci wewnętrznej.
Nieprawidłowa reakcja

Wybrany nieprawidłowy tryb

Sprawdzić tryb mikrofonu i w

kontrolki LED nad

mikrofonu.

razie potrzeby zmienić ten

przyciskiem mikrofonu.

tryb.
Nieprawidłowo ustawiony

Ustawić przełącznik

przełącznik konfiguracji w

konfiguracji w tryb uczestnika

podstawie pulpitu

lub przewodniczącego. Patrz

dyskusyjnego.

Pulpit dyskusyjny, Strona 29.
Tryb konfiguracji można nadal
włączyć na stronie
Stanowisko aplikacji
przeglądarka internetowa.
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10

System Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 właściwie nie wymaga konserwacji. Aby
zapewnić bezproblemową pracę, należy regularnie czyścić system i przeprowadzać przeglądy
jego elementów:

10.1

Czyszczenie
Przestroga!

!

Do czyszczenia elementów systemu nie wolno stosować alkoholu, amoniaku i
rozpuszczalników na bazie ropy naftowej, a także środków ściernych.
1.

Odłączyć urządzenia Pulpity dyskusyjne od okablowania systemu.

2.

Wyczyścić urządzenia Pulpity dyskusyjne miękką szmatką nawilżoną roztworem łagodnego
mydła w wodzie.

3.

Przed ponownym podłączeniem do okablowania systemu odczekać, aż urządzenia Pulpity
dyskusyjne całkowicie wyschną.

4.

10.2

Urządzenie Jednostka sterująca należy czyścić miękką szmatką.

Kontrola elementów składowych
1.

Sprawdzać wszystkie elementy systemu Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 pod
względem śladów zużycia. Zamienne urządzenia Pulpity dyskusyjne można w razie
potrzeby zamówić u przedstawiciela firmy Bosch.

2.

Sprawdzać przycisku mikrofonu urządzenia Pulpit dyskusyjny pod kątem prawidłowości
działania. Podczas obsługi nie powinny być poluzowane ani blokować się.

3.

10.3

Sprawdzać wszystkie złącza i okablowanie systemu pod kątem występowania uszkodzeń.

Przechowywanie
Jeżeli system Cyfrowy system dyskusyjny CCS 1000 nie będzie używany przez pewien czas:
1.

Odłączyć zasilacz 24 VDC od gniazdka sieciowego i od tylnej części urządzenia Jednostka
sterująca.

2.

Odłączyć urządzenia Pulpity dyskusyjne od okablowania systemu.

3.

Przechowywać urządzenia Pulpity dyskusyjne, Jednostka sterująca oraz okablowanie
systemowe w czystym, suchym miejscu o wystarczającej wentylacji.
Informacje dotyczące minimalnych i maksymalnych temperatur przechowywania: Dane
techniczne, Strona 51.
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Dane techniczne
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Jednostki sterujące
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Parametry elektryczne
Napięcie zasilania sieciowego

od 100 do 240 VAC ± 10%

Pobór prądu

Maks. od 0,6 A (100 VAC) do 0,2 A (240 VAC)

Zasilanie DC do pulpity dyskusyjne

24 V – 1 V (ograniczenie prądowe)

Liczba pulpity dyskusyjne na Jednostka

Maks. 40 urządzeń na złącze typu trunk

sterująca
Sterowanie poziomem wysterowania

15 kroków po 1,5 dB (poczynając od -10,5

głośnikówpulpit dyskusyjny

dB)

Poziom ogranicznika sygnału wyjściowego

12 dB powyżej poziomu znamionowego

Redukcja wzmocnienia w zależności od liczby

1/SQRT (NOM)

aktywnych mikrofonów (number of open
microphones, NOM)
Częstotliwość próbkowania

44,1 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Znamionowy poziom wejściowy (85 dB SPL)

<0,5%

Maksymalny poziom wejściowy (110 dB SPL)

<0,5%

Wejścia audio
Znamionowy poziom wejściowy na złączu

-56 dBV

XLR
Maksymalny poziom wejściowy na złączu

-26 dBV

Znamionowy poziom wejściowy na złączu

-24 dBV (±6 dB)

RCA
Maksymalny poziom wejściowy na złączu RCA +6 dBV
Stosunek sygnał/szum

>94 dBA

Pasmo przenoszenia

od 30 Hz do 20 kHz

Wyjścia audio
Znamionowy poziom wyjściowy na złączu

-24 dBV (+6/- 24 dB)

RCA
Maksymalny poziom wyjściowy na złączu RCA +6 dBV
Stosunek sygnał/szum

>102 dBA

Pasmo przenoszenia

od 30 Hz do 20 kHz
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Rejestrator (CCSD-CURD)
Nagrywanie/odtwarzanie (szybkość

64, 96, 128, 256 Kb/s

transmisji)
Nagrywanie/odtwarzanie (częstotliwość

44,1 kHz

próbkowania)
Monitorowanie głośników (CCSD-CURD)
Znamionowy poziom wyjściowy

72 dB SPL

Pasmo przenoszenia

od 200 Hz do 12,5 kHz

Tłumienie zakresu przyrostu

od -10,5 do +12

Zgodność pamięci USB (CCSD-CURD)
SanDisk USB

Sformatowana w systemie FAT32.
Maksymalna pojemność: 128 GB.

Pojemność nagrania w godzinach (CCSD-CURD)
Szybkość

Pamięć

transmisji

wewnętrzna
(godziny)

Pamięć USB (godziny)
16 GB

32 GB

64 GB

128 GB

64

8 godz.

500

1000

2000

4000

96

5 godz.

350

700

1400

2800

128

4 godz.

250

500

1000

2000

256 *

2 godz.

125

250

500

1000

* Obsługa tylko, gdy nagrywany jest język oryginalny.
Parametry mechaniczne
Wymiary z nóżkami (wys. x szer. x gł.)

45 x 440 x 200 mm
szerokość 19”, wysokość 1 RU

Wysokość nóżek

5,5 mm

Montaż

Stołowy
W szafie typu Rack 19"
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Ciężar (CCSD-CU)

Ok. 3,2 kg

Ciężar (CCSD-CURD)

Ok. 3,4 kg

Materiał (płyta czołowa)

Metal lakierowany

Materiał (podstawa)

Metal lakierowany

Kolor (płyta czołowa)

Czarny Traffic (RAL 9017) matowy-błyszczący
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Kolor (podstawa)

Czarny Traffic (RAL 9017) matowy-błyszczący

Obrzeże

Perłowy jasno szary (RAL 9022) matowybłyszczący

Parametry środowiskowe

11.2

Temperatura pracy

od 5 do 45°C

Temperatura przechowywania

od -40 do 70°C

Wilgotność względna

od 5 do 98%, bez kondensacji

Pulpit dyskusyjny
Parametry elektryczne
Pasmo przenoszenia

od 200 Hz do 12,5 kHz

Impedancja obciążenia słuchawek

> 32 Ω < 1 kΩ

Znamionowy poziom wyjścia głośnika

72 dB SPL

Parametry mechaniczne
Wymiary urządzenia bez mikrofonu (wys. x

64 x 203 x 146 mm

szer. x gł.)
Wysokość z mikrofonem w pozycji poziomej

130 mm

Długość mikrofonu od powierzchni montażu

CCSD‑DS: 310 mm
CCSD‑DL: 480 mm

Ciężar

Ok. 1 kg

Montaż

Stołowy (przenośny lub stały)

Materiał (płyta czołowa)

Plastik, tworzywo ABS + poliwęglan

Materiał (podstawa)

Metal ZnAl4

Kolor (płyta czołowa)

Czarny Traffic (RAL 9017) matowy-błyszczący

Kolor (podstawa)

Perłowy jasno szary (RAL 9022) matowybłyszczący

Parametry środowiskowe
Temperatura pracy

od 0 do 35°C

Temperatura przechowywania

od -40 do 70°C

Wilgotność względna

od 15 do 90%

Ciśnienie atmosferyczne

od 600 do 1100 hPa
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Zgodność z normami bezpieczeństwa
Poniższe dane dotyczą następujących produktów:

11.3.1

–

Jednostka sterująca CCSD‑CU

–

Jednostka sterująca CCSD‑CURD

–

Pulpit dyskusyjny CCSD‑DS

–

Pulpit dyskusyjny CCSD‑DL

Jednostki sterujące
Unia Europejska

CE, WEEE1

US

UL, FCC

CA

CSA, ICES-003, EPS1

KR

KCC, KC1, K-MEPS1

AU/NZ

RCM, MEPS1

RU/KZ/BY

EAC

JP

PSE1

CN

China RoHS, CCC1

TW

BSMI1

SA

SASO

Uwaga: Tylko do stosowania z zasilaczem.
1

11.3.2

2014.10 | V1.1 |

Pulpity dyskusyjne
Unia Europejska

CE, WEEE

US

FCC

CA

ICES-003

KR

KCC

AU/NZ

RCM

RU/KZ/BY

EAC

CN

China RoHS

SA

SASO

Instrukcja obsługi

Bosch Security Systems B.V.

Bosch Security Systems B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems B.V., 2015

